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EExxeeccuuttiivvee  SSuummmmaarryy  
AA   llaannddlloocckkeedd   ccoouunnttrryy  wwiitthh   aann   eessttiimmaatteedd   ppooppuullaattiioonn   ooff   33..22  mmiilllliioonn,,11  AArrmmeenniiaa   hhaass   aacchhiieevveedd   rreemmaarrkkaabbllee  
ddeevveellooppmmeenntt  rreessuullttss  oovveerr  tthhee   llaasstt  eeiigghhtt  yyeeaarrss..  AAss  aa  ppoosstt  ssoovviieett  RReeppuubblliicc,,   iittss  eeccoonnoommiicc  ppoolliiccyy  wwaass  sshhaappeedd  
iinn   tthhee  mmiidd  11999900ss  bbyy  mmaarrkkeett‐‐oorriieenntteedd   rreeffoorrmmss   aanndd   aa  mmaaccrroo‐‐eeccoonnoommiicc   ssttaabbiilliittyy   ffrraammeewwoorrkk..   TThheessee   ““ffiirrsstt  
ggeenneerraattiioonn””   rreeffoorrmmss,,   ccoommbbiinneedd   wwiitthh   aa   vveerryy   ppoossiittiivvee   eexxtteerrnnaall   eennvviirroonnmmeenntt   iinn   tthhee   22000000ss,,   lleedd   ttoo  
ccoonnssiiddeerraabbllee   iimmpprroovveemmeennttss   iinn   tthhee   ssoocciioo‐‐eeccoonnoommiicc   ssiittuuaattiioonn   ooff   tthhee   ccoouunnttrryy  wwiitthh   ppoovveerrttyy   rraatteess   ffaalllliinngg  
ffrroomm  5566%%   iinn  11999999  ttoo  aarroouunndd  2255%%   iinn  22000077..  AAfftteerr  aa  ppeerriioodd  ooff  ssiiggnniiffiiccaanntt  ddeecclliinnee  dduurriinngg  tthhee  11999900ss,,  ggrroowwtthh  
aacccceelleerraatteedd  ttoo  rreeaacchh  aann  aavveerraaggee  aannnnuuaall  rraattee  ooff  1100%%  dduurriinngg  22000011‐‐22000088  ((wwhhiicchh  wwaass  tthhee  hhiigghheesstt   iinn  tthhee  CCIISS  
rreeggiioonn))..  AAss  aa  rreessuulltt,,  GGDDPP  ppeerr  ccaappiittaa  rreeaacchheedd  UUSSDD  33,,000000  bbyy  22000077,,  wwhhiicchh  eelleevvaatteedd  AArrmmeenniiaa’’ss  ssttaattuuss  ffrroomm  aa  
llooww  ttoo  aa  mmiiddddllee‐‐iinnccoommee  ccoouunnttrryy..    
  
NNoonneetthheelleessss,,  uunneeqquuaall  eeccoonnoommiicc  ooppppoorrttuunniittiieess,,  ddiiffffeerreenncceess   iinn  rreeggiioonnaall  ddeevveellooppmmeenntt  aanndd  eevviiddeennccee  ooff  tthhee  
ggrroowwiinngg   sseevveerriittyy  aanndd  ddeepptthh  ooff  ppoovveerrttyy   ssuuggggeesstt   tthhaatt   ffuurrtthheerr   rreedduuccttiioonnss   iinn  ppoovveerrttyy   rraatteess  wwiillll  bbee  aa  mmaajjoorr  
cchhaalllleennggee   ffoorr  AArrmmeenniiaa..   IInn  aaddddiittiioonn,,   tthhee  hheeaavvyy  ddeeppeennddeennccee  oonn  eexxtteerrnnaall   ffiinnaanncciinngg  aanndd   rreemmiittttaanncceess   ffrroomm  
oovveerrsseeaass  wwiillll  lliikkeellyy  mmeeaann  tthhaatt  tthhee  gglloobbaall  ffiinnaanncciiaall  ccrriissiiss  wwiillll  hhaavvee  aa  ssiiggnniiffiiccaanntt  iimmppaacctt  oonn  AArrmmeenniiaa’’ss  aabbiilliittyy  
ttoo  ssuussttaaiinn  tthhee  vveerryy  hhiigghh  ggrroowwtthh  rraatteess  nneecceessssaarryy  ffoorr  ffuurrtthheerr  rreedduuccttiioonnss  iinn  ppoovveerrttyy  rraatteess..    
  
TThhee   rreettuurrnn  ooff  mmiiggrraannttss  dduuee   ttoo   tthhee  sslloowwddoowwnn   iinn   tthhee  eeccoonnoommyy  ooff  hhoosstt  ccoouunnttrriieess   ((mmaaiinnllyy  RRuussssiiaa))  wwiillll  aallssoo  
ppllaaccee  aaddddiittiioonnaall  pprreessssuurreess  oonn  ssoocciiaall  sseerrvviiccee  ddeelliivveerryy  aanndd  jjoobb  ccrreeaattiioonn  eeffffoorrttss..      
  
AArrmmeenniiaa   rraannkkss   8877tthh   aammoonngg   117777   ccoouunnttrriieess   iinn   tteerrmmss   ooff   hhuummaann   ddeevveellooppmmeenntt   aanndd   iiss   iinn   tthhee   ggrroouupp   ooff   tthhee  
ccoouunnttrriieess   wwiitthh  mmeeddiiuumm   hhuummaann   ddeevveellooppmmeenntt..22   HHoowweevveerr,,   tthhee   iimmpprroovveemmeenntt   iinn   tthhee   HHDDII   ccaann   bbee   llaarrggeellyy  
aattttrriibbuutteedd   ttoo   tthhee   iinnccrreeaassee   iinn   iinnccoommee   ppeerr   ccaappiittaa   aass   ooppppoosseedd   ttoo   iimmpprroovveemmeenntt   iinn   ssoocciiaall   ddeevveellooppmmeenntt  
iinnddiiccaattoorrss,,  mmoosstt   nnoottaabbllyy,,   uunnddeerr‐‐ffiivvee   aanndd  mmaatteerrnnaall  mmoorrttaalliittyy   rraatteess  wwhheerree   AArrmmeenniiaa   iiss   uunnlliikkeellyy   ttoo  mmeeeett  
MMDDGG  ttaarrggeettss  bbyy  22001155..   IInn  ggeenneerraall,,  tthhee  ccrriissiiss  wwiillll  aaffffeecctt  tthhee  aacchhiieevveemmeenntt  ooff  MMDDGGss  aanndd  ccaann  mmoovvee  bbaacckk  tthhee  
ccuurrrreenntt  aacchhiieevveemmeennttss  ooff  tthhee  ccoouunnttrryy  bbyy  22‐‐33  yyeeaarrss..    
  
TThhee  ccoouunnttrryy  aallssoo   ffaacceess  cchhaalllleennggeess   iinn  ddeemmooccrraattiicc  ggoovveerrnnaannccee,,   iinncclluuddiinngg   tthhee   ffiigghhtt  aaggaaiinnsstt  ccoorrrruuppttiioonn,,   tthhee  
nneeeedd   ttoo   ssttrreennggtthheenn   eelleeccttoorraall   iinnssttiittuuttiioonnss   aanndd   iinnssttiittuuttiioonnss  wwoorrkkiinngg   ttoowwaarrddss   eeqquuaalliittyy   aanndd   hhuummaann   rriigghhttss,,  
eennssuurriinngg   tthhee   ffuullll  ppaarrttiicciippaattiioonn  ooff  mmeenn  aanndd  wwoommeenn   iinn  ddeecciissiioonn‐‐mmaakkiinngg  pprroocceesssseess,,  aanndd  gguuaarraanntteeeeiinngg   tthhee  
pprrootteeccttiioonn  ooff  hhuummaann  rriigghhttss  aanndd   ffrreeeeddoomm  ooff  tthhee  mmeeddiiaa..  TThhee  ccoouunnttrryy  ssttiillll   ffaacceess  cchhaalllleennggeess   iinn   tthhee  aarreeaass  ooff  
rruullee  ooff  llaaww  aanndd  iinnddeeppeennddeennccee  ooff  tthhee  jjuuddiicciiaarryy,,  ppuubblliicc  sseeccttoorr  rreeffoorrmm,,  ddeecceennttrraalliizzaattiioonn  ((ttoo  aaddddrreessss  rreeggiioonnaall  
iinneeqquuaalliittiieess))  aanndd  tthhee  oovveerraallll  ssttrreennggtthheenniinngg  ooff  iinnssttiittuuttiioonnaall  ccaappaacciittiieess..  
  
TThhee   UUNN   ssyysstteemm   ((UUNNCCTT))   iinn   AArrmmeenniiaa   hhaass   ddeevveellooppeedd   tthhee   UUnniitteedd   NNaattiioonnss   DDeevveellooppmmeenntt   AAssssiissttaannccee  
FFrraammeewwoorrkk  ((UUNNDDAAFF))  ffoorr  22001100‐‐2200115533  iinn  lliinnee  wwiitthh  tthhee  mmaaiinn  nnaattiioonnaall  ddeevveellooppmmeenntt  pprriioorriittiieess  oouuttlliinneedd  iinn  tthhee  
sseeccoonndd  PPRRSSPP   ((tthhee   ccuurrrreenntt   SSuussttaaiinnaabbllee  DDeevveellooppmmeenntt  PPrrooggrraammmmee   SSDDPP))..  PPaarrttiiccuullaarr   ffooccuuss  wwiillll  bbee   ggiivveenn   ttoo  
aarreeaass   tthhaatt   ssuuppppoorrtt   tthhee  aacchhiieevveemmeenntt  ooff   tthhee  nnaattiioonnaall  MMDDGG   ttaarrggeettss  aanndd  ggooaallss  bbaasseedd  oonn   tthhee  mmaannddaatteess  ooff  
tthhee  ddiiffffeerreenntt  UUNN  AAggeenncciieess,,  FFuunnddss  aanndd  PPrrooggrraammmmeess,,  tthheeiirr  gglloobbaall  eexxppeerrttiissee  aanndd  tthheeiirr  oonnggooiinngg  pprrooggrraammmmeess  

                                                                                                            
11    TThhee  AArrmmeenniiaann  DDiiaassppoorraa  iiss  eessttiimmaatteedd  aatt  88  mmiilllliioonn  lliivviinngg  mmoossttllyy  iinn  RRuussssiiaa,,  UUSSAA,,  tthhee  MMiiddddllee  EEaasstt  aanndd  EEuurrooppee..  
22    22000088  HHuummaann  DDeevveellooppmmeenntt  RReeppoorrtt  
33    TThhee  UUNNCCTT  hhaass  ddeecciiddeedd  ttoo  eexxtteenndd  tthhee  UUNNDDAAFF  ccyyccllee  bbyy  oonnee  yyeeaarr  ttoo  bbrriinngg  iitt  iinnttoo  lliinnee  wwiitthh  nnaattiioonnaall  ddeevveellooppmmeenntt  

ppllaannnniinngg  ffrraammeewwoorrkkss  aanndd  ttoo  ccooiinncciiddee  wwiitthh  tthhee  MMDDGGss..  



iinn   AArrmmeenniiaa..   TToo   eennhhaannccee   ssyynneerrggiieess   aanndd   ccooooppeerraattiioonn,,   iitt   hhaass   aallssoo   ttaakkeenn   iinnttoo   aaccccoouunntt   tthhee   pprriioorriittiieess   aanndd  
pprrooggrraammmmeess  ooff  ootthheerr  iinntteerrnnaattiioonnaall  ppaarrttnneerrss  ccooooppeerraattiinngg  wwiitthh  AArrmmeenniiaa..44  
  
RReeccooggnniizziinngg   tthhee  mmaannddaattee   ttoo   iinntteeggrraattee  hhuummaann   rriigghhttss   iinnttoo   aallll   aassppeeccttss  ooff   iittss  wwoorrkk,,   tthhee  UUNN’’ss   rriigghhttss‐‐bbaasseedd  
aapppprrooaacchh   hhaass   bbeeeenn   iinnccoorrppoorraatteedd   aass   aa   wwaayy   ttoo   bbuuiilldd   ccaappaacciittiieess   bbyy   ssuuppppoorrttiinngg   tthhee   GGoovveerrnnmmeenntt,,   aass   aa  
pprriinncciippaall   dduuttyy‐‐bbeeaarreerr,,   ttoo   pprrootteecctt   tthhee   rriigghhttss   ooff   AArrmmeenniiaannss;;   ccrreeaattee   aann   eennaabblliinngg   eennvviirroonnmmeenntt   ffoorr   tthhee  
pprrooggrreessssiivvee   aacchhiieevveemmeenntt   ooff   rriigghhttss,,   aanndd   bbyy   ssttrreennggtthheenniinngg   tthhee   ccaappaacciittyy   ooff   AArrmmeenniiaannss   ttoo   eexxeerrcciissee   tthheeiirr  
rriigghhttss..  
  
TThhee   ssuuppppoorrtt   pprroovviiddeedd   bbyy   tthhee   UUNN   ssyysstteemm  wwiillll   aaddddrreessss   ffoouurr   kkeeyy   aarreeaass::   PPoovveerrttyy   RReedduuccttiioonn,,   DDeemmooccrraattiicc  
GGoovveerrnnaannccee,,  BBaassiicc  SSoocciiaall  SSeerrvviicceess  aanndd  EEnnvviirroonnmmeennttaall  MMaannaaggeemmeenntt  aanndd  DDiissaasstteerr  RRiisskk  RReedduuccttiioonn,,  aanndd  wwiillll  
ffooccuuss  oonn  tthhee  ffoolllloowwiinngg  kkeeyy  rreessuullttss::  
  

IInncclluussiivvee   aanndd   ssuussttaaiinnaabbllee   ggrroowwtthh   iiss   pprroommootteedd   bbyy   rreedduucciinngg   ddiissppaarriittiieess   aanndd   eexxppaannddiinngg  
eeccoonnoommiicc  aanndd  ssoocciiaall  ooppppoorrttuunniittiieess  ffoorr  vvuullnneerraabbllee  ggrroouuppss..  
  
DDeemmooccrraattiicc   ggoovveerrnnaannccee   iiss   ssttrreennggtthheenneedd   bbyy   iimmpprroovviinngg   aaccccoouunnttaabbiilliittyy,,   pprroommoottiinngg  
iinnssttiittuuttiioonnaall  aanndd  ccaappaacciittyy  ddeevveellooppmmeenntt  aanndd  eexxppaannddiinngg  ppeeooppllee’’ss  ppaarrttiicciippaattiioonn..  
  
RReeggiioonnaall   ddiissppaarriittiieess   iinn   kkeeyy   hhuummaann   ddeevveellooppmmeenntt   iinnddiiccaattoorrss   rreedduucceedd   wwiitthh   aa   vviieeww   ttoo  
aacchhiieevviinngg  tthhee  nnaattiioonnaall  MMDDGGss  
  
BByy   22001155   nnaattiioonnaall   aauutthhoorriittiieess   iimmpplleemmeenntt   eennvviirroonnmmeenntt   aanndd   ddiissaasstteerr   rriisskk   rreedduuccttiioonn   iinn   tthhee  
ffrraammeess  ooff  nnaattiioonnaall  aanndd  llooccaall  ddeevveellooppmmeenntt  ffrraammeewwoorrkkss  

  
  
TThhee   UUNNCCTT   hhaass   aaggrreeeedd   ttoo   pprriioorriittiizzee   vvuullnneerraabbllee   ggrroouuppss   aass   ttaarrggeett   ggrroouupp   ffoorr   iittss   ccooooppeerraattiioonn..   FFoorr   tthhee  
ppuurrppoosseess   ooff   tthhee   UUNNDDAAFF,,   ““vvuullnneerraabbiilliittyy””   iiss   uunnddeerrssttoooodd   aass   ““aa   ssttaattee   ooff   hhiigghh   eexxppoossuurree   ttoo   cceerrttaaiinn   rriisskkss,,  
ccoommbbiinneedd  wwiitthh   aa   rreedduucceedd   aabbiilliittyy   ttoo   pprrootteecctt   oorr   ddeeffeenndd   oonneesseellff   aaggaaiinnsstt   tthhoossee   rriisskkss   aanndd   ccooppee  wwiitthh   tthheeiirr  
nneeggaattiivvee   ccoonnsseeqquueenncceess””55..   BBaasseedd   oonn   tthhiiss   ddeeffiinniittiioonn,,   tthhee   ssppeecciiffiicc   vvuullnneerraabbllee   ggrroouuppss   ttaarrggeetteedd   bbyy   tthhee  UUNN  
AAggeenncciieess   aarree   ddeetteerrmmiinneedd   ffoorr   eeaacchh   pprrooggrraamm,,   aanndd   iinncclluuddee   tthhee   ppoooorr,,  wwoommeenn   aanndd   cchhiillddrreenn,,   tthhee   ddiissaabblleedd,,  
eellddeerrllyy  aanndd  rreeffuuggeeeess  wwhhoo  aarree  bbeeiinngg  hhaarrddeesstt  hhiitt  bbyy  tthhee  ggaappss  iinn  eeccoonnoommiicc  aanndd  hhuummaann  ddeevveellooppmmeenntt..    
     

                                                                                                            
44    MMaaiinnllyy  tthhee  EEUU,,  UUSSAAIIDD,,  GGeerrmmaannyy,,  WWBB  aanndd  UUSS  MMiilllleennnniiuumm  CChhaalllleennggee  AAccccoouunntt..  
55    SSeeee  ““RReedduucciinngg  vvuullnneerraabbiilliittyy””,,  RReeppoorrtt  oonn  tthhee  WWoorrlldd  SSoocciiaall  SSiittuuaattiioonn,,  22000011,,  cchhaapp..  XXIIIIII  ((UUnniitteedd  NNaattiioonnss  

ppuubblliiccaattiioonn,,  SSaalleess  NNoo..EE..0011..IIVV..55))..  
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IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  
  
AArrmmeenniiaa  iiss  aatt  aa  ccrroossss  rrooaaddss  iinn  iittss  hhuummaann  ddeevveellooppmmeenntt..  AAss  aa  ppoosstt--SSoovviieett  rreeppuubblliicc,,  iitt  hhaass  uunnddeerrggoonnee  aa  ddiiffffiiccuulltt  
ppeerriioodd  ooff  aaddjjuussttmmeenntt  dduurriinngg  tthhee  11999900ss  ffoolllloowweedd  bbyy  aa  ppeerriioodd  ooff  ssttrroonngg  eeccoonnoommiicc  ggrroowwtthh  aanndd  aa  ssiiggnniiffiiccaanntt  
iimmpprroovveemmeenntt  iinn  mmoosstt  hhuummaann  ddeevveellooppmmeenntt  iinnddiiccaattoorrss..  AA  sseeccoonndd  PPRRSSPP  ((SSDDPP))  wwaass  aaddoopptteedd  iinn  22000088  
eemmpphhaassiizziinngg  tthhee  nneeeedd  ffoorr  rreeggiioonnaall  ddeevveellooppmmeenntt,,  iinnvveessttmmeenntt  iinn  hhuummaann  ccaappiittaall,,  iinnccrreeaasseedd  ppaarrttiicciippaattiioonn  ooff  tthhee  
ppoooorr  iinn  eeccoonnoommiicc,,  ssoocciiaall  aanndd  ppoolliittiiccaall  lliiffee,,  pprrootteeccttiioonn  ooff  hhuummaann  rriigghhttss,,  aacccceessssiibbiilliittyy  ooff  jjuussttiiccee,,  aanndd  ggeennddeerr  
eeqquuaalliittyy..  IItt  aallssoo  iinntteeggrraatteedd  tthhee  MMDDGGss  nnaattiioonnaall  ggooaallss  aanndd  ttaarrggeettss  aanndd  rreeccooggnniizzeedd  tthhaatt  tthhee  ssuucccceessss  ooff  tthhee  
rreeffoorrmmss  ddeeppeennddss  oonn  ssttrroonngg  ppuubblliicc  ssuuppppoorrtt,,  aalloonngg  wwiitthh  aann  iimmpprroovveemmeenntt  ooff  ppuubblliicc  ggoovveerrnnaannccee  aanndd  aa  
ssttrreennggtthheenniinngg  ooff  ppuubblliicc  iinnssttiittuuttiioonnss  aatt  nnaattiioonnaall  aanndd  llooccaall  lleevveellss..    
  
WWiitthhiinn  tthhiiss  bbrrooaaddeerr  ddeevveellooppmmeenntt  ccoonntteexxtt,,  tthhee  UUnniitteedd  NNaattiioonnss  CCoouunnttrryy  TTeeaamm  ((UUNNCCTT))  iinn  AArrmmeenniiaa  hhaass  ddeevveellooppeedd  
tthhee  sseeccoonndd  UUNN  DDeevveellooppmmeenntt  AAssssiissttaannccee  FFrraammeewwoorrkk  ((UUNNDDAAFF))  tthhaatt  wwiillll  aaiimm  ttoo  eessttaabblliisshh  aa  uunniiffiieedd  pprrooggrraamm  ooff  
ddeevveellooppmmeenntt  ccooooppeerraattiioonn  bbeettwweeeenn  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  ooff  AArrmmeenniiaa  aanndd  tthhee  UUNN  CCoouunnttrryy  TTeeaamm  ((UUNNCCTT))  mmaaddee  uupp  ooff  
AAggeenncciieess,,  FFuunnddss  aanndd  PPrrooggrraammmmeess  ooppeerraattiinngg  iinn  tthhee  ccoouunnttrryy..  IItt  ddeeffiinneess  tthhee  aarreeaass  wwhheerree  tthhee  UUNNCCTT’’ss  ccoolllleeccttiivvee  
aanndd  iinntteeggrraatteedd  pprrooggrraammmmeess  wwiillll  ccoonnttrriibbuuttee  ttoo  nnaattiioonnaall  eeffffoorrttss  ttoo  aaddddrreessss  tthhee  eeccoonnoommiicc,,  ssoocciiaall,,  ppoolliittiiccaall  aanndd  
eennvviirroonnmmeennttaall  cchhaalllleennggeess  ffaacciinngg  tthhee  ccoouunnttrryy  dduurriinngg  tthhee  ppeerriioodd  ooff  22001100--22001155..    
  
EEccoonnoommiicc  SSiittuuaattiioonn  aanndd  PPoovveerrttyy  RReedduuccttiioonn  
AArrmmeenniiaa’’ss  eeccoonnoommiicc  ppoolliiccyy,,  sshhaappeedd  iinn  tthhee  mmiidd  11999900ss  bbyy  mmaarrkkeett--oorriieenntteedd  rreeffoorrmmss  aanndd  aa  mmaaccrroo--eeccoonnoommiicc  
ssttaabbiilliittyy  ffrraammeewwoorrkk,,  wwaass  iinnssuuffffiicciieenntt  ttoo  rraaddiiccaallllyy  rreevveerrssee  tthhee  ccoouunnttrryy’’ss  eeccoonnoommiicc  ddeetteerriioorraattiioonn  aafftteerr  
iinnddeeppeennddeennccee  iinn  11999911..  BByy  tthhee  eenndd  ooff  tthhee  11999900ss,,  ddeessppiittee  aann  aavveerraaggee  aannnnuuaall  ggrroowwtthh  rraattee  ooff  55%%,,  AArrmmeenniiaa’’ss  GGDDPP  
ppeerr  ccaappiittaa  wwaass  ssttiillll  lloowweerr  tthhaann  aa  ddeeccaaddee  eeaarrlliieerr  aanndd  mmoorree  tthhaann  hhaallff  ooff  tthhee  ppooppuullaattiioonn  wweerree  ccoonnssiiddeerreedd  ppoooorr..  
HHoowweevveerr,,  ffrroomm  22000011--22000088,,  tthhee  eeccoonnoommyy  bbeeggaann  ttoo  rreeccoovveerr  aanndd  aavveerraaggeedd  ggrroowwtthh  rraatteess  ooff  1100%%  ppeerr  aannnnuumm  tthhaatt  
lleedd  ttoo  aa  ddeeccrreeaassee  iinn  tthhee  pprrooppoorrttiioonn  ooff  ppooppuullaattiioonn  lliivviinngg  bbeellooww  tthhee  ppoovveerrttyy  lliinnee  ffrroomm  5566  ppeerrcceenntt  iinn  11999999  ttoo  2255  
ppeerrcceenntt  iinn  22000077..  TThhee  pprrooppoorrttiioonn  bbeellooww  tthhee  mmiinniimmuumm  lleevveell  ooff  ddiieettaarryy  eenneerrggyy  ccoonnssuummppttiioonn  ((eexxttrreemmee  ppoovveerrttyy))  
ddeeccrreeaasseedd  eevveenn  mmoorree  sshhaarrppllyy  ffrroomm  2211  ppeerrcceenntt  ttoo  33..88  ppeerrcceenntt  dduurriinngg  tthhee  ssaammee  ppeerriioodd..    
  
NNeevveerrtthheelleessss,,  aabboouutt  oonnee  qquuaarrtteerr  ooff  ppooppuullaattiioonn  iinn  AArrmmeenniiaa  wwaass  ssttiillll  ppoooorr  iinn  22000077  aanndd  aabboouutt  112200,,000000  ppeeooppllee  
ssuuffffeerreedd  ffrroomm  iinnaaddeeqquuaattee  ddaaiillyy  ccaalloorriiee  iinnttaakkee..  TThhee  22000077  HHoouusseehhoolldd  IInnccoommee  EExxppeennddiittuurree  SSuurrvveeyy  ((HHIIEESS))  hhaass  
rreevveeaalleedd  tthhaatt  tthhee  ddeepptthh  aanndd  sseevveerriittyy  ooff  mmaatteerriiaall  ppoovveerrttyy  iinnccrreeaasseedd,,  ssuuggggeessttiinngg  tthhaatt  iinn  tthhee  ffuuttuurree  iitt  wwiillll  bbee  mmoorree  
ddiiffffiiccuulltt  ttoo  rreeaacchh  tthhoossee  wwhhoo  aarree  bbeellooww  tthhee  ppoovveerrttyy  lliinnee..  TThhee  ccuurrrreenntt  ppoooorr  aarree  tthhoossee  wwhhoo  bbeenneeffiitteedd  vveerryy  lliittttllee,,  iiff  aatt  
aallll,,  ffrroomm  eeccoonnoommiicc  ggrroowwtthh  aanndd  eennhhaanncceedd  ssoocciiaall  aassssiissttaannccee  ooff  tthhee  llaasstt  eeiigghhtt  yyeeaarrss..    
  
TThhee  gglloobbaall  eeccoonnoommiicc  ccrriissiiss  sseerriioouussllyy  tthhrreeaatteennss  tthhee  eeccoonnoommiicc  ggrroowwtthh  aanndd  ppoovveerrttyy  rreedduuccttiioonn  aacchhiieevveemmeennttss  ooff  
AArrmmeenniiaa  iinn  rreecceenntt  yyeeaarrss..  IInn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  rreecceenntt  WWBB  ffoorreeccaassttss66  AArrmmeenniiaa  ccoouulldd  sseeee  aa  rreeaall  GGDDPP  ddeecclliinnee  bbyy  88  
ppeerrcceenntt  iinn  22000099  aanndd  22  ppeerrcceenntt  iinn  22001100..  IInn  iittss  ttuurrnn  iitt  wwiillll  rreessuulltt  iinn  iinnccrreeaassee  ooff  ppoovveerrttyy  rraatteess  iinn  22000099  aanndd  22001100..    
TThhee  oovveerraallll  ppoovveerrttyy  iinncciiddeennccee  ccoouulldd  iinnccrreeaassee  bbyy  aabboouutt  55..22  ppeerrcceennttaaggee  ppooiinnttss  bbeettwweeeenn  22000088  aanndd  22001100..  TThhaatt  
mmeeaannss  114477,,000000  ppeeooppllee  ccoouulldd  ffaallll  bbeellooww  tthhee  ppoovveerrttyy  lliinnee  iinn  22000099  aanndd  aannootthheerr  2255,,000000  iinn  22001100..  
  
TToo  ddaattee,,  ppoovveerrttyy  rreedduuccttiioonn  oouuttssiiddee  tthhee  ccaappiittaall  hhaass  rreelliieedd  ssiiggnniiffiiccaannttllyy  oonn  ffiissccaall  ttrraannssffeerrss  aanndd  pprriivvaattee  rreemmiittttaanncceess  
aanndd  tthhiiss  wwiillll  lliikkeellyy  ddeeccrreeaassee  dduurriinngg  tthhee  ppeerriioodd  ccoovveerreedd  bbyy  tthhee  UUNNDDAAFF  dduuee  ttoo  tthhee  gglloobbaall  eeccoonnoommiicc  sslloowwddoowwnn  
tthhaatt  wwiillll  iimmppaacctt  tthhoossee  AArrmmeenniiaannss  wwhhoo  wwoorrkk  oovveerrsseeaass  ((iinn  ppaarrttiiccuullaarr  iinn  RRuussssiiaa))..  DDaattaa  aallssoo  sshhoowwss  tthhaatt  ppoovveerrttyy  
rraatteess  aarree  ccoonnssiisstteennttllyy  hhiigghheerr  iinn  mmaarrzzeess  tthhaatt  aarree  aatt  rriisskk  ooff  eeaarrtthhqquuaakkeess  oorr  aarree  iinn  rreeggiioonnss  wwiitthh  uunnffaavvoouurraabbllee  
aaggrriiccuullttuurraall  ccoonnddiittiioonnss  aanndd  aa  llaacckk  ooff  bbaassiicc  iinnffrraassttrruuccttuurree,,  aass  wweellll  aass  tthhoossee  wwhhoo  lliivvee  iinn  bboorrddeerr  rreeggiioonnss  ooff  tthhee  
ccoouunnttrryy..  AAllll  ttoolldd,,  aarroouunndd  3366  ppeerrcceenntt  ooff  tthhee  ppooppuullaattiioonn  lliivvee  iinn  rruurraall  aarreeaass  aanndd  aarree  eennggaaggeedd  iinn  ssuubbssiisstteennccee  
aaggrriiccuullttuurree  aanndd  hhaavvee  iinnccoommee  lleevveellss  ffaarr  bbeellooww  tthhee  ppeerr  ccaappiittaa  aavveerraaggee  ffoorr  tthhee  ccoouunnttrryy..  SSiimmiillaarrllyy,,  ppeeooppllee  lliivviinngg  iinn  
ssmmaallll  aanndd  mmeeddiiuumm  ttoowwnnss——cchhaarraacctteerriizzeedd  bbyy  lliimmiitteedd  eemmppllooyymmeenntt  ooppppoorrttuunniittiieess  aanndd  aa  ffaaiilluurree  ttoo  aattttrraacctt  nneeww  
iinnvveessttmmeenntt——hhaavvee  sseeeenn  oonnllyy  aa  mmaarrggiinnaall  ddeecclliinnee  iinn  ppoovveerrttyy  rraatteess..  TThhiiss  ssuuggggeessttss  tthhaatt  aa  ssttrroonngg  iinnddiiccaattoorr  ooff  
vvuullnneerraabbiilliittyy  iiss  tthhee  rreeggiioonn  ooff  rreessiiddeennccee  aanndd  tthhaatt  tthheerree  iiss  aa  nneeeedd  ttoo  uurrggeennttllyy  ffooccuuss  oonn  rreedduucciinngg  rreeggiioonnaall  
ddiissppaarriittiieess..  
  
UUnneemmppllooyymmeenntt,,  eessppeecciiaallllyy  aammoonngg  yyoouunngg  ppeeooppllee——aarroouunndd  22..55  ttiimmeess  hhiigghheerr  tthhaann  tthhee  nnaattiioonnaall  aavveerraaggee——
ccoonnttiinnuueess  ttoo  bbee  aa  ssiiggnniiffiiccaanntt  pprroobblleemm  ddeessppiittee  tthhee  oovveerraallll  ssttrroonngg  eeccoonnoommiicc  ggrroowwtthh..  TThhiiss  ssppeeaakkss  ttoo  ddeeffiicciieenncciieess  
                                                                                                            
66  AArrmmeenniiaa::  IImmpplliiccaattiioonnss  ooff  gglloobbaall  eeccoonnoommiicc  ccrriissiiss  ffoorr  ppoovveerrttyy,,  22000099,,  WWBB  
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iinn  tthhee  bbuussiinneessss  eennvviirroonnmmeenntt,,  aaffffeeccttiinngg  iinn  ppaarrttiiccuullaarr  ssmmaallll  aanndd  mmeeddiiuumm  eenntteerrpprriisseess  ((SSMMEEss))  aass  wweellll  aass  
iinnaaddeeqquuaattee  sskkiillllss  aammoonngg  tthhee  uunneemmppllooyyeedd..  IItt  iiss  eesssseennttiiaall,,  tthheerreeffoorree,,  ttoo  iinnccrreeaassee  tthhee  eemmppllooyyaabbiilliittyy  ooff  tthhee  yyoouutthh  
tthhrroouugghh  vvooccaattiioonnaall  ttrraaiinniinngg  ((VVEETT))  aanndd  aaccaaddeemmiicc  ccrreeddiittss  rreewwaarrddiinngg  yyoouutthh  eennggaaggeemmeenntt  iinn  pprrooffeessssiioonnaall  aaccttiivviittiieess  
iinn  rreemmoottee  aarreeaass  aanndd  rreeggiioonnaall  cciittiieess  ooff  AArrmmeenniiaa..  TThheerree  iiss  aallssoo  aa  ssiiggnniiffiiccaanntt  ggeennddeerr  ddiimmeennssiioonn  ttoo  uunneemmppllooyymmeenntt  
iinn  AArrmmeenniiaa  wwiitthh  wwoommeenn  eennjjooyyiinngg  ffeewweerr  ooppppoorrttuunniittiieess  ttoo  ppaarrttiicciippaattee  iinn  eeccoonnoommiicc  lliiffee..  IInn  22000077  tthhee  uunneemmppllooyymmeenntt  
rraattee  ffoorr  eeccoonnoommiiccaallllyy  aaccttiivvee  wwoommeenn  wwaass  11..66  ttiimmeess  hhiigghheerr  tthhaann  ffoorr  mmeenn..  EEmmppllooyyeedd  wwoommeenn  aallssoo  tteenndd  ttoo  ooccccuuppyy  
llooww--ppaaiidd,,  llooww--lleevveell  ppoossiittiioonnss  wwiitthhiinn  tthhee  llaabboouurr  mmaarrkkeett..  
  
DDeessppiittee  ssoommee  rreecceenntt  iimmpprroovveemmeennttss  iinn  tthhee  bbuussiinneessss  eennvviirroonnmmeenntt,,  ddiiffffiiccuullttiieess  aattttrraaccttiinngg  ffiinnaanncciiaall  ccaappiittaall  aanndd  
ccoorrrruuppttiioonn  rreemmaaiinn  mmaajjoorr  ccoonnssttrraaiinnttss..  GGiivveenn  tthhee  ccrruucciiaall  iimmppoorrttaannccee  ooff  ccrreeaattiinngg  nneeww  jjoobbss  ttoo  rreedduuccee  iinnccoommee  
iinneeqquuaalliittyy  aanndd  ppoovveerrttyy,,  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  hhaass  uunnddeerrttaakkeenn  aa  nnuummbbeerr  ooff  mmeeaassuurreess  ttoo  ssttiimmuullaattee  pprriivvaattee  sseeccttoorr  
iinnvveessttmmeenntt  aanndd  ttoo  ssuuppppoorrtt  ttoo  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  SSMMEEss,,  aass  ppaarrtt  ooff  aa  nnaattiioonnaall  ssttrraatteeggyy  ttoo  ccrreeaattee  jjoobbss,,  eessppeecciiaallllyy  
iinn  tthhee  rreeggiioonnss..    
  
UUppggrraaddiinngg  tthhee  llaabboouurr  ffoorrccee  iiss  aallssoo  aa  pprreeccoonnddiittiioonn  ffoorr  ffuurrtthheerr  ssttrruuccttuurraall  aanndd  tteecchhnnoollooggiicc  cchhaannggee  iinn  AArrmmeenniiaa  aanndd  
ttoo  iinnccrreeaassee  tthhee  ccoommppeettiittiivveenneessss  ooff  llooccaall  ffiirrmmss  iinn  tthhee  wwoorrlldd  mmaarrkkeett  bbyy  iinnccrreeaassiinngg  tthhee  sshhaarree  ooff  hhiigghh  vvaalluuee--aaddddeedd  
pprroodduuccttss  aanndd  sseerrvviicceess  bbeeiinngg  pprroodduucceedd..  IInn  aaddddiittiioonn,,  tthheerree  iiss  aa  nneeeedd  ttoo  ddeevveelloopp  ccoommppeettiittiivvee,,  iinnnnoovvaattiivvee  aanndd  
ddiivveerrssiiffiieedd  ssoouurrcceess  ooff  eemmppllooyymmeenntt  aanndd  ootthheerr  iinnccoommee  ggeenneerraattiioonn  ooppppoorrttuunniittiieess,,  iinncclluuddiinngg  ttaappppiinngg  iinnttoo  AArrmmeenniiaa’’ss  
ppootteennttiiaall  aass  aa  ttoouurriisstt  ddeessttiinnaattiioonn  bbaasseedd  oonn  tthhee  ccoouunnttrryy’’ss  uunniiqquuee  ccuullttuurraall  aanndd  eennvviirroonnmmeennttaall  hheerriittaaggee..  
  
DDoommeessttiiccaallllyy,,  aaggrriiccuullttuurree  iiss  hhaannddiiccaappppeedd  bbyy  iinnaaddeeqquuaattee  iinnffrraassttrruuccttuurree——iinncclluuddiinngg  ttrraannssppoorrttaattiioonn  ((rrooaaddss,,  
rraaiillwwaayyss  aanndd  aaiirr  ccaarrggoo)),,  eenneerrggyy,,  wwaatteerr,,  aavvaaiillaabbllee  ffiinnaanncciinngg,,  ffaarrmm  eeqquuiippmmeenntt——aanndd  aa  llaacckk  ooff  iinnppuuttss  nneecceessssaarryy  ttoo  
ccoommmmeerrcciiaalliizzee  pprroodduuccttiioonn..  TThhiiss  iiss  eexxaacceerrbbaatteedd  bbyy  tthhee  vveerryy  ffrraaggmmeenntteedd  nnaattuurree  ooff  ffaarrmmllaanndd  ((mmoorree  tthhaann  11..22  
mmiilllliioonn  llaanndd  pplloottss))  aanndd  aa  ffaaiilluurree  ttoo  aaddoopptt  qquuaalliittyy  iinnnnoovvaattiivvee  pprraaccttiicceess  iinn  oorrddeerr  ttoo  pprroodduuccee  ssuurrpplluusseess  ffoorr  ddoommeessttiicc  
aanndd  eexxppoorrtt  mmaarrkkeettss..  TThhee  sseeccttoorr  aallssoo  ssuuffffeerrss  ffrroomm  tthhee  ddeeffiicciieenncciieess  ooff  llooccaall  ppuubblliicc  ggoovveerrnnmmeenntt  bbooddiieess  eessppeecciiaallllyy  
wwiitthh  rreeggaarrdd  ttoo  tthhee  pprroovviissiioonn  ooff  aaggrriiccuullttuurraall  eexxtteennssiioonn  sseerrvviicceess  ttoo  ssmmaallll  ffaarrmmeerrss  ((wwhhoo  llaacckk  eexxppeerrttiissee  oonn,,  ffoorr  
eexxaammppllee,,  ssuussttaaiinnaabbllee  aaggrriiccuullttuurraall  pprraaccttiicceess,,  wwhhiicchh  iiss  iimmppoorrttaanntt  ggiivveenn  tthhee  nneeeedd  ttoo  ccoonnsseerrvvee  nnaattuurraall  rreessoouurrcceess))..  
TThheerree  iiss  aallssoo  iinnssuuffffiicciieennccyy  ooff  aaggrriiccuullttuurraall  ccrreeddiittss  aanndd  tthhoouugghh  tthhee  vvoolluummee  ooff  ffuunnddss  iinnvveesstteedd  iinn  aaggrriiccuullttuurree  hhaass  
iinnccrreeaasseedd  tthhrroouugghh  ttrraaddee  bbaannkkss,,  ccrreeddiitt  cclluubbss  aanndd  mmiiccrroo--ffiinnaanncciiaall  oorrggaanniizzaattiioonnss,,  iitt  ssaattiissffiieess  oonnllyy  1100--1155  %%  ooff  tthhee  
ttoottaall  ddeemmaanndd..  TThhee  llaacckk  ooff  aaggrriiccuullttuurraall  rriisskkss  iinnssuurraannccee  ssyysstteemm  hhaass  aallssoo  ffuurrtthheerr  ccoonnssttrraaiinneedd  tthhee  eexxppaannssiioonn  ooff  tthhee  
sseeccttoorr..  
  
TThhee  tteemmppeerraattuurree  iinnccrreeaassee,,  ddeeccrreeaassee  iinn  pprreecciippiittaattiioonn  aanndd  nnaattuurraall  ddiissaasstteerrss  ((ddrroouugghhtt,,  ffrroosstt,,  hhaaiill  ssttoorrmm))  
hhaappppeenniinngg  dduuee  ttoo  aa  cclliimmaattee  cchhaannggee  mmaayy  sseevveerreellyy  ddiissrruupptt  pprroodduuccttiioonn  ssyysstteemmss  aanndd  lliivveelliihhooooddss..  SSiimmiillaarrllyy,,  cclliimmaattee  
cchhaannggee  iiss  lliikkeellyy  ttoo  hhaavvee  nneeggaattiivvee  iimmpplliiccaattiioonnss  ffoorr  AArrmmeenniiaa’’ss  ppoovveerrttyy  rreedduuccttiioonn  eeffffoorrttss  aass  ddwwiinnddlliinngg  wwaatteerr  
rreessoouurrcceess,,  iinn  aaddddiittiioonn  ttoo  ddiissrruuppttiinngg  eeccoonnoommiicc  ggrroowwtthh,,  mmaayy  aallssoo  iinnccrreeaassee  tthhee  vvuullnneerraabbiilliittyy  ooff  tthhee  ppoooorr  eessppeecciiaallllyy  
wwiitthh  rreeggaarrdd  ttoo  ffoooodd  sseeccuurriittyy..  TThheessee  ffaaccttoorrss  iinn  ttuurrnn,,  aarree  lliikkeellyy  ttoo  hhaammppeerr  eeffffoorrttss  ttoo  aacchhiieevvee  tthhee  MMDDGG  ggooaallss  oonn  
PPoovveerrttyy  RReedduuccttiioonn  aanndd  EEnnvviirroonnmmeennttaall  SSuussttaaiinnaabbiilliittyy  ((GGooaallss  11  aanndd  77))..    
  
  
  
  
SSoocciiaall  aanndd  HHuummaann  DDeevveellooppmmeenntt  
  
DDeemmooggrraapphhiicc  TTrreennddss  
TThheerree  iiss  ccoonncceerrnn  oovveerr  tthhee  ddeemmooggrraapphhiicc  ssiittuuaattiioonn  iinn  AArrmmeenniiaa,,  ccuurrrreennttllyy  cchhaarraacctteerriizzeedd  bbyy  ddeecclliinniinngg  ffeerrttiilliittyy  rraatteess,,  
wwhhiicchh  iiss  ccuurrrreennttllyy  aatt  11..44  ((bbeellooww  tthhee  ppooppuullaattiioonn’’ss  nnaattuurraall  rreeppllaacceemmeenntt  rraattee,,  wwhhiicchh  sshhoouulldd  bbee  22..11)),,  cchhaannggeess  iinn  
rreepprroodduuccttiivvee  bbeehhaavviioouurr  ((wwiitthh  aa  tteennddeennccyy  ttoo  hhaavvee  ffeewweerr  cchhiillddrreenn  aanndd  aann  oovveerraallll  ddeecclliinnee  iinn  aavveerraaggee  ffaammiillyy  ssiizzee)),,  
iinnccrreeaassiinngg  mmoorrttaalliittyy  rraatteess  aanndd  oouutt--mmiiggrraattiioonn..  AAccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  NNSSSS//UUNNFFPPAA  mmiiggrraattiioonn  ssuurrvveeyy,,  1188%%  ooff  AArrmmeenniiaann  
mmiiggrraannttss  rreessiiddiinngg  iinn  ffoorreeiiggnn  ccoouunnttrriieess  aarree  yyoouunngg  ppeeooppllee  ((aaggeedd  bbeettwweeeenn  1155--2244))..  MMoorree  tthhaann  ttwwoo  tthhiirrddss  ooff  
hhoouusseehhoolldd  mmeemmbbeerrss  iinnvvoollvveedd  iinn  eexxtteerrnnaall  mmiiggrraattiioonn  pprroocceesssseess  aarree  rreepprreesseenntteedd  bbyy  mmiiggrraannttss  llooccaatteedd  iinn  ffoorreeiiggnn  
ccoouunnttrriieess  ((ooff  wwhhiicchh  1188%%  aarree  aaggeedd  1155--2244))..  DDuurriinngg  22000022--22000077,,  33..22%%  ooff  tthhee  hhoouusseehhoolldd  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  ooffffiicciiaall  
mmiiggrraattiioonn  ssuurrvveeyy  22000077  wweerree  iinnvvoollvveedd  iinn  iinntteerrnnaall  mmiiggrraattiioonn  pprroocceesssseess..  AAss  aa  rreessuulltt,,  AArrmmeenniiaa’’ss  ppooppuullaattiioonn  iiss  
rraappiiddllyy  aaggeeiinngg  tthhoouugghh  tthhee  ttrruuee  eexxtteenntt  ooff  tthhee  cchhaalllleennggee  wwiillll  nnoott  bbee  cclleeaarr  uunnttiill  tthhee  ccoommpplleettiioonn  ooff  aa  nnaattiioonn--wwiiddee  
ssuurrvveeyy  oonn  aaggeeiinngg  iinn  22000099  wwhhiicchh  wwiillll  pprroovviiddee  aaccccuurraattee  ddaattaa  ffoorr  eevviiddeennccee--bbaasseedd  ppoolliiccyy--mmaakkiinngg  aanndd  pprrooggrraammmmeess  
ffoorr  tthhee  eellddeerrllyy..    
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AArrmmeenniiaa  wwiillll  ccoonndduucctt  tthhee  nneexxtt  ppooppuullaattiioonn  cceennssuuss  iinn  22001111  aass  rreeqquuiirreedd  bbyy  nnaattiioonnaall  lleeggiissllaattiioonn  aanndd  iinntteerrnnaattiioonnaall  
ccoommmmiittmmeennttss..  TThhee  cceennssuuss  wwiillll  ffiillll  iimmppoorrttaanntt  ggaappss  rreellaattiinngg  ttoo  ppooppuullaattiioonn  ssiizzee,,  ccoommppoossiittiioonn,,  ddiissttrriibbuuttiioonn,,  
mmiiggrraattiioonn,,  rreepprroodduuccttiioonn  rraatteess,,  tthhee  llaabboouurr  mmaarrkkeett  aanndd  hhoouussiinngg  ccoonnddiittiioonnss..  TThhiiss  iinnffoorrmmaattiioonn  wwiillll  bbee  aatt  tthhee  ccoorree  ooff  
tthhee  ooffffiicciiaall  ssttaattiissttiiccss  ssyysstteemmss  aanndd  wwiillll  bbee  ccrruucciiaall  ffoorr  eevvaalluuaattiinngg  pprrooggrreessss  ttoowwaarrddss  aacchhiieevviinngg  tthhee  nnaattiioonnaall  MMDDGGss  
ttaarrggeettss  bbyy  22001155..  TThhiiss  wwiillll  rreeqquuiirree  ssiiggnniiffiiccaanntt  oorrggaanniizzaattiioonnaall  aanndd  mmeetthhooddoollooggiiccaall  ccaappaacciittyy  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  tthhee  
NNaattiioonnaall  SSttaattiissttiiccaall  SSeerrvviiccee  aass  wweellll  iinnccrreeaasseedd  rreessoouurrccee  mmoobbiilliizzaattiioonn  aanndd  ssttrreennggtthheenniinngg  ccaappaacciittiieess  ffoorr  cceennssuuss--
ttaakkiinngg,,  aaddvvooccaaccyy,,  aanndd  iinntteeggrraattiioonn  ooff  cceennssuuss  ddaattaa  iinnttoo  tthhee  bbrrooaaddeerr  ssttaattiissttiiccaall  ssyysstteemm..  TThhee  UUNN  hhaass  ggiivveenn  hhiigghh  
pprriioorriittyy  ttoo  aassssiissttiinngg  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  ooff  AArrmmeenniiaa  ttoo  ccoonndduucctt  aa  ccoommpprreehheennssiivvee  nnaattiioonnaall  cceennssuuss  ((iinn  22001111))  tthhaatt  wwiillll  
pprroovviiddee  rreelliiaabbllee  ddaattaa  ffoorr  ppoolliiccyy  mmaakkiinngg  iinn  aarreeaass  wwhheerree  tthhee  UUNN  wwiillll  bbee  aaccttiivvee  oovveerr  tthhee  nneexxtt  ssiixx  yyeeaarrss..    
  
HHeeaalltthh  SSyysstteemmss  
EEvveenn  tthhoouugghh  iitt  hhaass  bbeeeenn  iimmpprroovviinngg  oovveerr  tthhee  llaasstt  sseevveerraall  yyeeaarrss,,  tthhee  hheeaalltthh  ssyysstteemm  iinn  AArrmmeenniiaa  ssttiillll  ffaacceess  mmaannyy  
cchhaalllleennggeess..  DDeeffiinneedd  aass  ““aallll  oorrggaanniizzaattiioonnss,,  ppeeooppllee  aanndd  aaccttiioonnss  wwhhoossee  pprriimmaarryy  iinntteenntt  iiss  ttoo  pprroommoottee,,  rreessttoorree  oorr  
mmaaiinnttaaiinn  hheeaalltthh””77,,  tthhee  hheeaalltthh  ssyysstteemm  hhaass  mmuullttiippllee  ggooaallss  wwhheenn  iimmpprroovviinngg  hheeaalltthh  aanndd  hheeaalltthh  eeqquuiittyy,,  iinn  wwaayyss  tthhaatt  
aarree  rreessppoonnssiivvee,,  ffiinnaanncciiaallllyy  ffaaiirr,,  aanndd  mmaakkee  tthhee  bbeesstt,,  oorr  mmoosstt  eeffffiicciieenntt  uussee  ooff  aavvaaiillaabbllee  rreessoouurrcceess..  TToo  bbee  aabbllee  ttoo  
aacchhiieevvee  iittss  ggooaallss,,  iitt  hhaass  ttoo  pprroovviiddee  sseerrvviicceess;;  ddeevveelloopp  tthhee  hheeaalltthh  wwoorrkkffoorrccee  aanndd  ootthheerr  kkeeyy  rreessoouurrcceess;;  mmoobbiilliizzee  
aanndd  aallllooccaattee  ffiinnaanncceess,,  aanndd  eennssuurree  hheeaalltthh  ssyysstteemm  lleeaaddeerrsshhiipp  aanndd  ggoovveerrnnaannccee  ((““sstteewwaarrddsshhiipp””,,  wwhhiicchh  iiss  aabboouutt  
oovveerrssiigghhtt  aanndd  gguuiiddaannccee  ooff  tthhee  wwhhoollee  ssyysstteemm))..  IItt  wwiillll  nnoott  bbee  ppoossssiibbllee  iinn  AArrmmeenniiaa  ttoo  aacchhiieevvee  tthhee  nnaattiioonnaall  aanndd  
iinntteerrnnaattiioonnaall  ggooaallss  wwiitthhoouutt  ggrreeaatteerr  aanndd  mmoorree  eeffffeeccttiivvee  iinnvveessttmmeenntt  iinn  hheeaalltthh  ssyysstteemmss  aaccrroossss  aallll  ffuunnccttiioonnss,,  aanndd  
mmaannaaggiinngg  tthheeiirr  iinntteerraaccttiioonnss..  
EEiigghhttyy  tthhrreeee  ppeerrcceenntt  ooff  ddeeaatthhss  iinn  AArrmmeenniiaa  aarree  aattttrriibbuutteedd  ttoo  nnoonn--ccoommmmuunniiccaabbllee  ddiisseeaasseess  ffoolllloowweedd  bbyy  eexxtteerrnnaall  
ccaauusseess  ((33%%)),,  ccoommmmuunniiccaabbllee  ddiisseeaasseess  ((11%%)),,  aanndd  iillll--ddeeffiinneedd  ccoonnddiittiioonnss  ((44%%))..  TThhee  lleeaaddiinngg  ccaauusseess  ooff  pprreemmaattuurree  
ddeeaatthh  ((uunnddeerr  6655))  aarree,,  iinn  oorrddeerr  ooff  mmaaggnniittuuddee,,  ddiisseeaasseess  ooff  tthhee  cciirrccuullaattoorryy  ssyysstteemm,,  ccaanncceerr,,  eexxtteerrnnaall  iinnjjuurriieess  aanndd  
ppooiissoonniinngg..  
  
MMaatteerrnnaall  aanndd  cchhiilldd  hheeaalltthh  
TThheerree  aarree  ssttiillll  cchhaalllleennggeess  ttoo  aacchhiieevvee  tthhee  MMDDGG  ttaarrggeettss,,  rreellaatteedd  ttoo  tthhee  rreedduuccttiioonn  ooff  iinnffaanntt,,  uunnddeerr--ffiivvee  aanndd  
mmaatteerrnnaall  mmoorrttaalliittyy  aanndd  uunnddeerrwweeiigghhtt  pprreevvaalleennccee  aammoonngg  uunnddeerr--ffiivvee  cchhiillddrreenn..  IInnffaanntt  mmoorrttaalliittyy  rraatteess  ((2266..66  ppeerr  
11,,000000  lliivvee  bbiirrtthhss  iinn  22000011--0055))  aarree  tthhrreeee  ttiimmeess  hhiigghheerr  aammoonngg  tthhee  ppoooorreesstt  qquuiinnttiillee  ccoommppaarreedd  ttoo  tthhee  wweeaalltthhiieesstt  
qquuiinnttiillee..  TThhee  ssttrruuccttuurree  ooff  iinnffaanntt  mmoorrttaalliittyy  ccoonnttiinnuueess  ttoo  cchhaannggee,,  wwiitthh  nneeoonnaattaall  mmoorrttaalliittyy  aaccccoouunnttiinngg  ffoorr  mmoorree  tthhaann  
7755%%  ooff  iinnffaanntt  ddeeaatthhss  iinn  22000066  ccoommppaarreedd  ttoo  6600%%  iinn  22000000..  TThhee  ddrraafftt  MMDDGG  rreeppoorrtt88  ssuuggggeessttss  tthhaatt  iitt  wwiillll  bbee  hhaarrdd  ffoorr  
tthhee  ccoouunnttrryy  ttoo  aacchhiieevvee  tthhee  ttaarrggeett  ooff  ffeewweerr  tthhaann  1100  ddeeaatthhss  ppeerr  11,,000000  lliivvee  bbiirrtthhss  ((ffrroomm  tthhee  ccuurrrreenntt  rraattee  ooff  1155..88,,  
NNaattiioonnaall  SSttaattiissttiiccss,,  22000066))  bbyy  22001155..  AArrmmeenniiaa’’ss  mmaatteerrnnaall  mmoorrttaalliittyy  rraattiioo  wwaass  2255..11  ppeerr  110000,,000000  lliivvee  bbiirrtthhss  ffoorr  
22000055--22000077  wwhhiicchh  iiss  aabboovvee  tthhee  aavveerraaggee  rraatteess  ffoorr  CCeennttrraall  aanndd  EEaasstteerrnn  EEuurrooppee  aanndd  nnoottiicceeaabbllyy  hhiigghheerr  tthhaann  iinn  
WWeesstteerrnn  EEuurrooppee..  IImmmmuunniizzaattiioonn  ccoovveerraaggee  hhaass  ddeeccrreeaasseedd  ffrroomm  7766%%  iinn  22000000  ttoo  6600%%  iinn  22000055  ((DDHHSS))  aanndd  tthhee  
nnuuttrriittiioonnaall  ssttaattuuss  ooff  cchhiillddrreenn  hhaass  ddeetteerriioorraatteedd  ffrroomm  aann  eessttiimmaatteedd  22..66--22..77  iinn  11999988--22000000  ttoo  aarroouunndd  aatt  44  ppeerrcceenntt  iinn  
22000055..  TThhee  pprreevvaalleennccee  ooff  aannaaeemmiiaa  hhaass  ssiiggnniiffiiccaannttllyy  iinnccrreeaasseedd  aammoonngg  cchhiillddrreenn  uunnddeerr--ffiivvee  yyeeaarrss  ffrroomm  2244%%  iinn  
22000000  ttoo  3377%%  iinn  22000055  aanndd  aammoonngg  wwoommeenn  ooff  cchhiillddbbeeaarriinngg  aaggee  iinnccrreeaasseedd  ffrroomm  1122%%  ttoo  2255%%..  TThhee  pprrooppoorrttiioonn  ooff  
cchhiillddrreenn  uunnddeerr  ffoouurr  mmoonntthhss  wwhhoo  aarree  eexxcclluussiivveellyy  bbrreeaassttffeedd  hhaass  ddeecclliinneedd  ffrroomm  4455%%  ttoo  3377%%..  AAllll  ooff  wwhhiicchh  ssuuggggeesstt  
tthhaatt  AArrmmeenniiaa  iiss  uunnlliikkeellyy  ttoo  aacchhiieevvee  mmaannyy  ooff  tthhee  MMDDGG  hheeaalltthh  ttaarrggeettss  bbeeffoorree  22001155..  
  
TThheerree  aarree  aa  nnuummbbeerr  ooff  rreeaassoonnss  ffoorr  tthhiiss  rreellaattiivveellyy  ppoooorr  oouuttllooookk..  HHeeaalltthh  sseerrvviiccee  uuttiilliizzaattiioonn  iiss  ccoonnssiiddeerreedd  llooww  
ccoommppaarreedd  ttoo  tthhee  CCIISS  aavveerraaggee  aanndd  aacccceessss  bbyy  aatt--rriisskk  ppooppuullaattiioonnss  iiss  iinnaaddeeqquuaattee..  PPoooorr  pphhyyssiiccaall  ccoonnddiittiioonnss,,  
ccaappaacciittiieess  aanndd  mmaannaaggeemmeenntt  ooff  hhoossppiittaallss  lliimmiitt  tthhee  qquuaalliittyy  aanndd  aacccceessss  ttoo  hheeaalltthh  sseerrvviicceess..  TThheerree  aallssoo  ccoonnttiinnuueess  
ttoo  bbee  aann  iimmbbaallaannccee  ooff  sskkiillllss,,  aann  iinneeffffiicciieenntt  ddiissttrriibbuuttiioonn  ooff  hheeaalltthh  pprrooffeessssiioonnaallss  aanndd  aa  llaacckk  ooff  iinncceennttiivveess  ttoo  aattttrraacctt  
hheeaalltthh  wwoorrkkeerrss  ttoo  rreemmoottee  rruurraall  aarreeaass..  IInn  aaddddiittiioonn,,  ppuubblliicc  sseeccttoorr  eexxppeennddiittuurree  ffoorr  hheeaalltthh  ccoommpprriisseedd  oonnllyy  11..55  
ppeerrcceenntt  ooff  GGDDPP  iinn  22000066--22000077  wwhhiicchh  iiss  vveerryy  llooww  bbyy  iinntteerrnnaattiioonnaall  ssttaannddaarrddss..  CCuurrrreennttllyy,,  uupp  ttoo  tthhrreeee  qquuaarrtteerrss  ooff  
hheeaalltthh  ssppeennddiinngg  iiss  pprriivvaattee..  SSiiggnniiffiiccaanntt  oouutt  ooff  ppoocckkeett  ppaayymmeennttss——ssiixxttyy--oonnee  ppeerrcceenntt  ppaaiidd  aatt  tthhee  ppooiinntt  ooff  sseerrvviiccee——
iimmppoosseess  aa  ssiiggnniiffiiccaanntt  bbuurrddeenn  oonn  mmaannyy  AArrmmeenniiaannss,,  eessppeecciiaallllyy  tthhee  mmoosstt  vvuullnneerraabbllee  aanndd  tthhee  ppoooorr,,  aanndd  iiss  aa  mmaajjoorr  
bbaarrrriieerr  ttoo  iinnccrreeaassiinngg  hheeaalltthh  ccaarree  aacccceessss..  
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HHIIVV//AAIIDDSS  aanndd  TTuubbeerrccuulloossiiss  
AArrmmeenniiaa  bbeelloonnggss  ttoo  tthhee  rreeggiioonn  wwiitthh  ffaasstt  ggrroowwtthh  ooff  tthhee  HHIIVV//AAIIDDSS  eeppiiddeemmiicc  aanndd  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  WWHHOO//UUNNAAIIDDSS  
ccllaassssiiffiiccaattiioonn,,  tthhee  HHIIVV  eeppiiddeemmiicc  iiss  iinn  tthhee  sseeccoonndd,,  ccoonncceennttrraatteedd  ssttaattee..99  AAnnaallyyssiiss  ooff  HHIIVV  ccaasseess  aaccccoorrddiinngg  ttoo  aaggee  
ggrroouuppss  aanndd  ggeennddeerr  sshhoowwss  tthhaatt  tthhee  mmaajjoorriittyy  ooff  HHIIVV--iinnffeecctteedd  mmaalleess  ((8844..33%%))  aanndd  ffeemmaalleess  ((8833..66%%))  aarree  yyoouunngg  
ppeeooppllee  bbeettwweeeenn  tthhee  aaggeess  ooff  2200--4444..  TThhee  mmaaiinn  mmooddeess  ooff  HHIIVV  ttrraannssmmiissssiioonn  aarree  tthhrroouugghh  hheetteerroosseexxuuaall  pprraaccttiicceess  
((4499%%))  aanndd  iinnjjeeccttiinngg  ddrruugg  uussee  ((4433..22%%))..1100  AAwwaarreenneessss  ooff  HHIIVV  aammoonngg  yyoouunngg  iiss  llooww  aanndd  tthhee  ccuurrrreenntt  eedduuccaattiioonnaall  
ssyysstteemm  ddooeess  nnoott  pprrooppeerrllyy  aaddddrreessss  tthhee  aaccttuuaall  cchhaalllleennggeess  iinn  HHIIVV//AAIIDDSS  yyeett..  SSttiiggmmaa  aanndd  ddiissccrriimmiinnaattiioonn  ttoowwaarrddss  
ppeeooppllee  lleeaavviinngg  wwiitthh  HHIIVV//AAIIDDSS    eexxiissttss,,  aanndd  tthhiiss  lleeaaddss  ttoo  tthheeiirr  ssoocciiaall  eexxcclluussiioonn,,  iinnhhiibbiittiinngg  tthheeiirr  ffuullll  iinntteeggrraattiioonn  iinnttoo    
ssoocciieettyy..  IInn  AArrmmeenniiaa,,  aass  iinn  ootthheerr  ccoouunnttrriieess  iinn  tthhee  wwoorrlldd..  wwhhiillee  tthhee  ffaaccee  ooff  tthhee  eeppiiddeemmiicc  iiss  uussuuaallllyy  mmaallee,,  iinnffeeccttiioonn  
rraatteess  aammoonngg  wwoommeenn  aarree  oonn  tthhee  iinnccrreeaassee  aanndd  tthhee  bbuurrddeenn  ooff  ccaarree  ffoorr  ppeeooppllee  lliivviinngg  wwiitthh  AAIIDDSS  ffaallllss  oonn  wwoommeenn..  
  
AAlloonngg  wwiitthh  tthhee  iinnccrreeaassiinngg  rriisskk  ppoosseedd  bbyy  HHIIVV,,  tthhee  iinncciiddeennccee  ooff  TTuubbeerrccuulloossiiss  ((TTBB))  hhaass  eexxppaannddeedd  ssiiggnniiffiiccaannttllyy  
dduurriinngg  tthhee  rreecceenntt  1155  yyeeaarrss..  IInn  aaddddiittiioonn,,  MMuullttii  DDrruugg--RReessiissttaanntt  ((MMDDRR))  TTBB  iiss  bbeeccoommiinngg  aa  sseerriioouuss  pprroobblleemm  iinn  
AArrmmeenniiaa..  AAccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  DDrruugg  RReessiissttaannccee  SSuurrvveeyy  22000066--22000077,,  tthhee  MMDDRR  TTBB  rraattee  iinn  nneewwllyy  ddeetteecctteedd  TTBB  ccaasseess  
iiss  99..44%%,,  aanndd  aammoonngg  pprreevviioouussllyy  ttrreeaatteedd  ppaattiieennttss  iiss  4422..33%%..    
  
SSeexxuuaall  aanndd  RReepprroodduuccttiivvee  RRiigghhttss  
IInn  tteerrmmss  ooff  rreepprroodduuccttiivvee  hheeaalltthh  iinnddiiccaattoorrss,,  AArrmmeenniiaa  iiss  ssttiillll  mmuucchh  bbeellooww  tthhee  aavveerraaggee  EEuurrooppeeaann  lleevveellss..  TThhee  
ppooppuullaattiioonn’’ss  aacccceessss  ttoo  ffaammiillyy  ppllaannnniinngg  sseerrvviicceess  iiss  lliimmiitteedd..  RReelliiaabbllee  ssttaattiissttiiccss  oonn  sseexxuuaallllyy  ttrraannssmmiitttteedd  iinnffeeccttiioonnss  
((SSTTIIss))  aammoonngg  tthhee  ggeenneerraall  ppooppuullaattiioonn  iiss  lliimmiitteedd..  AAbboorrttiioonn  ssttiillll  uusseedd  oofftteenn  aass  aa  ffaammiillyy  ppllaannnniinngg  mmeetthhoodd,,  oofftteenn  
bbeeiinngg  aaccccoommppaanniieedd  bbyy  hhiigghh  rriisskkss  tthhaatt  wwoorrsseenn  tthhee  rreepprroodduuccttiivvee  hheeaalltthh  eevveenn  mmoorree..  TThhee  llaacckk  ooff  eeffffeeccttiivvee  ffaammiillyy  
ppllaannnniinngg,,  ccoouunnsseelllliinngg  aanndd  ppoooorr  aacccceessss  ttoo  mmooddeerrnn  ccoonnttrraacceeppttiioonn  mmeetthhooddss  aarree  aammoonngg  kkeeyy  ffaaccttoorrss  rreessuullttiinngg  iinn  
hhiigghh  lleevveell  ooff  aabboorrttiioonn  rraatteess  iinn  AArrmmeenniiaa..  AADDHHSS  ((22000055))  sshhoowwss  tthhaatt  mmaannyy  AArrmmeenniiaann  wwoommeenn  aarree  aatt  rriisskk  ffoorr  ddeeaatthh,,  
iinnjjuurryy  aanndd  ootthheerr  nneeggaattiivvee  ssoocciiaall  aanndd  hheeaalltthh  ccoonnsseeqquueenncceess  tthhrroouugghh  rreeppeeaatteedd  tteerrmmiinnaattiioonn  ooff  pprreeggnnaannccyy  wwhhiicchh  iinn  
ttuurrnn,,  iinnddiiccaatteess  aann  uunnmmeett  nneeeedd  iinn  aacccceessss  ttoo  mmooddeerrnn  mmeeaannss  ooff  ffeerrttiilliittyy  rreegguullaattiioonn..  CCoonnttrraacceeppttiivveess,,  wwiitthh  tthhee  
eexxcceeppttiioonn  ooff  hhoorrmmoonnaall  ooppttiioonnss,,  aarree  aabbsseenntt  ffrroomm  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  lliisstt  ooff  eesssseennttiiaall  ddrruuggss..  
  
TThheessee  ccoonncceerrnnss  aarree  ppaarrttiiccuullaarrllyy  aaccuuttee  wwhheenn  iitt  ccoommeess  ttoo  yyoouutthh  aanndd  aaddoolleesscceennttss  iinn  AArrmmeenniiaa..  AAccccoorrddiinngg  ttoo  KKAAPPBB  
ssuurrvveeyy  ((22000055)),,  aabboouutt  6600%%  ooff  bbooyyss  aanndd  2255%%  ooff  ggiirrllss  hhaavvee  tthheeiirr  ffiirrsstt  sseexxuuaall  rreellaattiioonnsshhiipp  bbeettwweeeenn  aaggee  1133--1199,,  aanndd  
oonnee  iinn  ffoouurr  ggiirrllss  ((tthhoouugghh  oonnllyy  77%%  ooff  bbooyyss))  aarree  mmaarrrriieedd  wwhhiillee  iinn  tthheeiirr  tteeeennss..  AAtt  tthhee  ssaammee  ttiimmee,,  tthhee  lleevveell  ooff  
kknnoowwlleeddggee  aabboouutt  SSTTIIss,,  HHIIVV//AAIIDDSS,,  aanndd  ccoonnttrraacceeppttiioonn  uussee  iiss  rraatthheerr  llooww..  TThhee  pprroobblleemmss  rreellaatteedd  ttoo  rreepprroodduuccttiivvee  
aanndd  sseexxuuaall  hheeaalltthh  ooff  aaddoolleesscceennttss  aarree  ccuurrrreennttllyy  iiddeennttiiffiieedd  bbyy  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  aass  pprriioorriittyy  aarreeaass  ffoorr  ppuubblliicc  hheeaalltthh  
iinntteerrvveennttiioonnss..  
  
EEdduuccaattiioonn  
AArrmmeenniiaa  aappppeeaarrss  ttoo  bbee  oonn  ttrraacckk  ttoo  mmeeeett  tthhee  MMDDGG  ttaarrggeett  ooff  ““UUnniivveerrssaall  PPrriimmaarryy  EEdduuccaattiioonn””  aanndd  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  
hhaass  rreecceennttllyy  iinnccrreeaasseedd  iittss  ssppeennddiinngg  oonn  eedduuccaattiioonn  ttoo  22..66  ppeerrcceenntt  ooff  GGDDPP  iinn  22000077..  TThhiiss  iiss  hhoowweevveerr  ssttiillll  llooww  
((ccoommppaarreedd  ttoo  44--55  ppeerrcceenntt  ooff  GGDDPP  iinn  OOEECCDD  ccoouunnttrriieess))  aanndd  iiss  uunnlliikkeellyy  ttoo  rreeaacchh  tthhee  ttaarrggeett  ooff  44..55  ppeerrcceenntt  bbyy  22001155  
aass  ppeerr    tthhee  nnaattiioonnaall  ttaarrggeettss  iinn  MMDDGG22..  WWhhiillee  tthhee  ddrroopp  oouutt  rraattiioo  aafftteerr  tthhee  ccoommpplleettiioonn  ooff  pprriimmaarryy  eedduuccaattiioonn  iiss  ssttiillll  
llooww  aatt  aabboouutt  11%%1111  tthheerree  iiss  aa  wwoorrrryyiinngg  ttrreenndd  aabboouutt  tthhee  nnoottaabbllee  iinnccrreeaassee  iinn  tthhee  oovveerraallll  nnuummbbeerr  ooff  cchhiillddrreenn  
ddrrooppppiinngg  oouutt  ffrroomm  sscchhooooll  ffrroomm  11,,441177  iinn  22000033  ttoo  77,,553344  bbyy  22000077..    
  
RReeggiioonnaall  iinneeqquuaalliittiieess  iinn  aacccceessss  ttoo  eedduuccaattiioonn  aarree  aallssoo  aa  mmaajjoorr  ccoonncceerrnn  iinn  AArrmmeenniiaa..  RRuurraall  eennrroollmmeenntt  rraatteess  aarree  
mmuucchh  lloowweerr  tthhaann  iinn  uurrbbaann  aarreeaa  aanndd  rruurraall  rreessiiddeenntt  aarree  11..88  ttiimmeess  lleessss  lliikkeellyy  ttoo  aatttteenndd  tteerrttiiaarryy  eedduuccaattiioonn  tthhaann  
uurrbbaann  rreessiiddeennttss..  CCuurrrreennttllyy,,  tthheerree  aarree  aapppprrooxxiimmaatteellyy  2200  ppeerrcceennttaaggee  ppooiinnttss  sseeppaarraattiinngg  tthhee  eennrroollmmeenntt  rraatteess  ooff  tthhee  
rriicchheesstt  aanndd  ppoooorreesstt  qquuiinnttiilleess..  MMoorree  ggeenneerraallllyy,,  tthheerree  iiss  aa  ssiiggnniiffiiccaanntt  iinneeqquuaalliittyy  iinn  eennrroollmmeenntt  rraatteess  ooff  tthhee  ppoooorr  
ppooppuullaattiioonn  iinn  tthhee  hhiigghh//uuppppeerr  sseeccoonnddaarryy  sscchhooooll,,  aass  wweellll  aass  iinn  pprreesscchhooooll..1122TThhee  iilllliitteerraaccyy  rraattee  aanndd  nnuummbbeerr  ooff  
ppeeooppllee  wwiitthh  ccoommpplleettee  aanndd  iinnccoommpplleettee  eelleemmeennttaarryy  eedduuccaattiioonn,,  iiss  aallssoo  hhiigghheerr  iinn  tthhee  rruurraall  aarreeaass..    
  
TThhee  ddrraafftt  MMDDGG  pprrooggrreessss  rreeppoorrtt  aallssoo  hhiigghhlliigghhttss  ccoonnssiiddeerraabbllee  sshhoorrttccoommiinnggss  rreellaatteedd  ttoo  tthhee  qquuaalliittyy  ooff  sseeccoonnddaarryy  
eedduuccaattiioonn  iinn  tthhee  ccoouunnttrryy,,  wwhheerree  ppuuppiillss  aarree  ffoorrcceedd  ttoo  sseeeekk  pprriivvaattee  ttuuttoorrss  iinn  oorrddeerr  ttoo  oobbttaaiinn  tthhee  kknnoowwlleeddggee  
                                                                                                            
99    TThhoouugghh  ooffffiicciiaall  ssttaattiissttiiccss  iinnddiiccaattee  667744  nneeww  rreeggiisstteerreedd  ccaasseess  ooff  HHIIVV  bbeettwweeeenn11998888--22000088,,  iitt  iiss  eessttiimmaatteedd  tthhaatt  tthheerree  aarree  

aapppprrooxxiimmaatteellyy  22,,330000  PPLLHHIIVV  iinn  AArrmmeenniiaa  HHIIVV//AAIIDDSS  EEppiiddeemmiicc  iinn  tthhee  RReeppuubblliicc  ooff  AArrmmeenniiaa..  [[OOnnlliinnee]][[CCiitteedd  22000099  JJaannuuaarryy  
1144]]..  

10  AAnnaallyyssiiss  ooff  tthhee  HHIIVV  ccaasseess  rreeggiisstteerreedd  iinn  AArrmmeenniiaa,,  aaccccoorrddiinngg  ttoo  mmaarrzzeess..  UUNNDDPP  AArrmmeenniiaa..  22000088  
1111    DDrraafftt  AArrmmeenniiaa  MMDDGG  PPrrooggrreessss  RReeppoorrtt,,  UUNN,,  22000088  
1122    PPrreesscchhooooll  eennrroollmmeenntt  rraattee  iiss  2222  ppeerrcceenntt  
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nneecceessssaarryy  ttoo  eenntteerr  tthhee  nneexxtt  lleevveell  ooff  eedduuccaattiioonn..  TThheerree  iiss  aann  eexxpplliicciitt  ccoommmmiittmmeenntt  iinn  tthhee  SSDDPP  ttoo  iinncclluussiivvee  
eedduuccaattiioonn  aanndd  iimmpprroovviinngg  tthhee  qquuaalliittyy  aanndd  aacccceessssiibbiilliittyy  ooff  pprreesscchhooooll  eedduuccaattiioonn  wwhheerree  tthheerree  hhaass  bbeeeenn  aa  sseerriioouuss  
ddeetteerriioorraattiioonn  aanndd  iinnccrreeaassiinngg  iinneeqquuiittyy  oovveerr  tthhee  llaasstt  tteenn  yyeeaarrss..  GGoovveerrnnmmeenntt’’ss  ccoommmmiittmmeenntt  ttoo  iinncclluussiivvee  eedduuccaattiioonn  
iiss  ppaarrttiiccuullaarrllyy  ssiiggnniiffiiccaanntt  ggiivveenn  tthhaatt  AArrmmeenniiaa  ssiiggnneedd  tthhee  CCoonnvveennttiioonn  oonn  tthhee  RRiigghhttss  ooff  PPeerrssoonnss  wwiitthh  DDiissaabbiilliittiieess  
aanndd  iittss  OOppttiioonnaall  PPrroottooccooll  oonn  3300  MMaarrcchh  220000771133  aanndd  aass  aa  ccoonnsseeqquueennccee,,  mmaakkiinngg  eedduuccaattiioonn  aacccceessssiibbllee  wwiitthh  
pprroovviissiioonn  ooff  tthhee  eeqquuaall  ooppppoorrttuunniittiieess  ttoo  aallll  lleeaarrnneerrss  ((iinncclluuddiinngg  PPeerrssoonnss  wwiitthh  DDiissaabbiilliittiieess))  sshhoouulldd  bbee  iinncclluuddeedd  iinnttoo  
tthhee  nnaattiioonnaall  ssttrraatteeggyy..  TThhee  pprreesseenntt  cchhaalllleennggee,,  tthheerreeffoorree,,  iiss  ttoo  eexxtteenndd  tthhee  aaccccoommpplliisshhmmeenntt  iinn  ggeenneerraall  sseeccoonnddaarryy  
eedduuccaattiioonn  wwiitthh  qquuaalliittyy--oorriieenntteedd  rreeffoorrmmss  iinn  oorrddeerr  ttoo  aannsswweerr  tthhee  nneeeedd  ooff  tthhee  cchhaannggiinngg  eeccoonnoommyy,,  wwhhiillee  
aaddddrreessssiinngg  eeqquuiittyy  ccoonncceerrnnss  iinn  bbootthh  pprreesscchhooooll  aanndd  tteerrttiiaarryy  eedduuccaattiioonn  ttoo  eennssuurree  tthhaatt  ppoooorr  eennjjooyy  eeqquuaall  aacccceessss  ttoo  
eedduuccaattiioonn  aanndd  ffuuttuurree  eemmppllooyymmeenntt  ooppppoorrttuunniittiieess..    
  
  
SSoocciiaall  PPrrootteeccttiioonn    
SSeevveerraall  vvuullnneerraabbllee  ggrroouuppss  iinncclluuddiinngg  tthhee  ppoooorr,,  ddiissaabblleedd  aanndd  rreeffuuggeeeess  aarree  bbeeiinngg  hhaarrddeesstt  hhiitt  bbyy  tthhee  ggaappss  iinn  
eeccoonnoommiicc  aanndd  hhuummaann  ddeevveellooppmmeenntt,,  aanndd  mmaayy  ccoonnttiinnuuee  ttoo  bbee  tthhee  hhaarrddeesstt  hhiitt  bbyy  tthhee  iimmppaacctt  ooff  tthhee  gglloobbaall  
eeccoonnoommiicc  ccrriissiiss  iinn  AArrmmeenniiaa..  DDeessppiittee  lleeggaall  pprroovviissiioonnss  gguuaarraanntteeeeiinngg  tthhee  ssoocciiaall  pprrootteeccttiioonn  aanndd  aaddddiittiioonnaall  
wwaarrrraannttiieess  ffoorr  ppeeooppllee  wwhhoo  hhaavvee  ddiissaabbiilliittiieess,,  iinn  pprraaccttiiccee  tthhiiss  ddooeess  nnoott  ttaakkee  ppllaaccee  aanndd  tthheeyy  ccoonnssttiittuuttee  oonnee  ooff  tthhee  
mmoosstt  vvuullnneerraabbllee  ggrroouupp  iinn  tteerrmmss  ooff  aacccceessss  ttoo  eedduuccaattiioonn,,  hheeaalltthh  aanndd  pprrootteeccttiioonn,,  aass  wweellll  aass  iinn  ddiiffffiiccuullttiieess  iinn  jjoobb  
ppllaacceemmeenntt  dduuee  ttoo  tthheeiirr  iinnaabbiilliittyy  ttoo  eeqquuaall  ccoommppeettiittiioonn  iinn  tthhee  llaabboouurr  mmaarrkkeett  ((9922%%  ooff  uunneemmppllooyymmeenntt))..  AArrmmeenniiaa  
aallssoo  ffaacceess  ssiiggnniiffiiccaanntt  pprroobblleemmss  wwhheenn  iitt  ccoommeess  ttoo  tthhee  eessttaabblliisshhmmeenntt  aanndd  ssttrreennggtthheenniinngg  ooff  aa  uunniiffiieedd  cchhiilldd  ccaarree  
aanndd  pprrootteeccttiioonn  ssyysstteemm,,  ddeeccrreeaassiinngg  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  cchhiillddrreenn  iinn  iinnssttiittuuttiioonnss  ooff  cchhiilldd  ccaarree  aanndd  pprrootteeccttiioonn,,  aass  wweellll  aass  
pprreevveennttiioonn  ooff  cchhiillddrreenn’’ss  iinnffllooww  ttoo  tthheessee  iinnssttiittuuttiioonnss  aanndd  tthheessee  iissssuueess  rreemmaaiinn  hhiigghh  oonn  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  aaggeennddaa..  
WWhhiillee  nnuummbbeerrss  hhaavvee  rreedduucceedd  ssiiggnniiffiiccaannttllyy,,  rreeffuuggeeeess  ccoonnttiinnuuee  ttoo  ffaaccee  pprroobblleemmss  iinn  tteerrmmss  ooff  aacccceessss  ttoo  bbaassiicc  
sseerrvviicceess,,  ppoovveerrttyy  aanndd  uunneemmppllooyymmeenntt..  RReeffuuggeeeess  wweerree  oofftteenn  sseettttlleedd  iinn  cciirrccuummssttaanncceess  tthhaatt  rreeqquuiirreedd  sskkiillllss  aanndd  
kknnoowwlleeddggee  tthhaatt  tthheeyy  ddiidd  nnoott  ppoosssseessss  aass  tthheeyy  ccaammee  ffrroomm  aa  ccoommpplleetteellyy  ddiiffffeerreenntt  bbaacckkggrroouunndd,,  wwhhiicchh  ccoonnssiiddeerraabbllyy  
hhaammppeerrss  tthheeiirr  ffuullll  ssuussttaaiinnaabbllee  iinntteeggrraattiioonn,,  bbeeiinngg  tthhiiss  tthhee  dduurraabbllee  ssoolluuttiioonn  ffoorr  rreeffuuggeeeess  iinn  AArrmmeenniiaa..  EExxcclluussiioonn,,  
ddiiffffiiccuullttiieess  ttoo  aacccceessss  hheeaalltthh  aanndd  eedduuccaattiioonn  sseerrvviicceess  aanndd  ssoommeettiimmeess  ssttiiggmmaa  ccoonnttiinnuuee  ttoo  bbee  cchhaalllleennggeess,,  aanndd  
ddeessppiittee  ggoovveerrnnmmeenntt  eeffffoorrttss  aanndd  ppoossiittiivvee  ppoolliicciieess,,  tthheerree  iiss  ssttiillll  nnoo  ccoommpplleettee  ssoolluuttiioonn  ttoo  tthheeiirr  hhoouussiinngg  pprroobblleemm  
aanndd  mmaannyy,,  iinncclluuddiinngg  eellddeerrllyy  wwhhoo  ttoottaallllyy  rreellyy  oonn  ccaarree  aanndd  aassssiissttaannccee,,  ccoonnttiinnuuee  ttoo  lliivvee  iinn  ccoommmmuunnaall  cceennttrreess  iinn  
aappppaalllliinngg  lliivviinngg  ccoonnddiittiioonnss..    
  
TThhee  FFaammiillyy  BBeenneeffiitt  SSyysstteemm  ((FFBBSS))  iiss  oonnee  ooff  tthhee  bbiiggggeesstt  ssoocciiaall  pprrootteeccttiioonn  pprrooggrraammmmeess  iinn  tthhee  ccoouunnttrryy  aaiimmss  ttoo  
ssuuppppoorrtt  tthhee  ppoooorr  aanndd  vvuullnneerraabbllee  ttoo  mmeeeett  tthheeiirr  bbaassiicc  nneeeeddss  aanndd  hhaass  bbeeeenn  aa  ssiiggnniiffiiccaanntt  ffaaccttoorr  iinn  rreedduucciinngg  
eexxttrreemmee  ppoovveerrttyy  aanndd  iinneeqquuaalliittyy..  TThhee  FFBBSS,,  hhoowweevveerr,,  rreemmaaiinnss  mmooddeesstt  aanndd  iinnssuuffffiicciieenntt  ttoo  bbrriinngg  tthhee  aavveerraaggee  
ccoonnssuummppttiioonn  ooff  vveerryy  ppoooorr  hhoouusseehhoollddss  uupp  ttoo  tthhee  ffoooodd  ppoovveerrttyy  lliinnee  lleevveell..  TThhee  FFBBSS  iiss  lleessss  tthhaann  11  ppeerrcceenntt  ooff  GGDDPP  
aanndd  aa  ssiiggnniiffiiccaanntt  ppaarrtt  ooff  ppoooorr  aanndd  eexxttrreemmeellyy  ppoooorr  ffaammiilliieess  aarree  nnoott  rreeggiisstteerreedd  iinn  tthhee  pprrooggrraamm  aanndd  tthheeiirr  rriigghhtt  ttoo  
[[ssoocciiaall]]  pprrootteeccttiioonn  iiss  nnoott  ffuullffiilllleedd..1144  TThhee  nneeww  SSDDPP  hhaass  iiddeennttiiffiieedd  tthhee  nneeeedd  ttoo  iinnccrreeaassee  ssppeennddiinngg  oonn  ssoocciiaall  
pprrootteeccttiioonn  aalloonngg  aann  oovveerraallll  ppoolliiccyy  ooff  iinnccrreeaassee  ssoocciiaall  ssppeennddiinngg  aanndd  tthhee,,  ppuubblliicc  ffiinnaannccee  aallllooccaattiioonn  wwiillll  bbee  eennllaarrggeedd  
ffoorr  FFBBSS,,  ssoocciiaall  aassssiissttaannccee  pprrooggrraammss  aaiimmeedd  aatt  cchhiilldd  bbiirrtthh,,  cchhiilldd  ccaarree  aanndd  ddiissaabbiilliittyy  ccaarree  aass  wweellll  aass  ffoorr  tthhee  
ppeennssiioonn  ssyysstteemm..  TThhiiss  ssuuggggeessttss  tthhaatt  tthheerree  iiss  ssccooppee  ffoorr  ssiiggnniiffiiccaanntt  iimmpprroovveemmeennttss  iinn  tthhee  ttaarrggeettiinngg  ooff  ssoocciiaall  
aassssiissttaannccee  aanndd  ttoo  iimmpprroovvee  tthhee  oovveerraallll  qquuaalliittyy  ooff  sseerrvviiccee  ddeelliivveerryy  iinn  lliinnee  wwiitthh  tthhee  mmoorree  ggeenneerraall  aaggeennddaa  ooff  rreeffoorrmm  
ooff  ggoovveerrnnaannccee  iinnssttiittuuttiioonnss  aatt  cceennttrraall  aanndd  llooccaall  lleevveell..  TThhiiss  iiss  ppaarrttiiccuullaarrllyy  ccrruucciiaall  wwhheenn  oonnee  llooookkss  aatt  tthhee  lliikkeellyy  
iinnccrreeaassee  iinn  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  ppeeooppllee  rreeqquuiirriinngg  aaddddiittiioonnaall  ssuuppppoorrtt  aass  tthhee  iimmppaacctt  ooff  tthhee  ffiinnaanncciiaall  ccrriissiiss  iinn  AArrmmeenniiaa  
ccoonnttiinnuueess  ttoo  uunnffoolldd..  
  
GGoovveerrnnaannccee  aanndd  CCaappaacciittyy  DDeevveellooppmmeenntt    
AArrmmeenniiaa  lliikkee  ootthheerr  ccoouunnttrriieess  iinn  tthhee  CCIISS  rreeggiioonn  iiss  uunnddeerrggooiinngg  aa  ddiiffffiiccuulltt  ttrraannssiittiioonn  ffrroomm  aa  ffoorrmmeerr  SSoovviieett  RReeppuubblliicc  
ttoo  ddeevveellooppiinngg  tthhee  hhiigghh  qquuaalliittyy  llooccaall  aanndd  nnaattiioonnaall  ppuubblliicc  iinnssttiittuuttiioonnss  nneecceessssaarryy  ttoo  tthhrriivvee  iinn  ttooddaayy’’ss  gglloobbaalliizzeedd  
wwoorrlldd..  TThhee  GGoovveerrnnmmeenntt  iiss  ccoommmmiitttteedd  ttoo  ccoonnttiinnuuiinngg  tthhee  ddeecceennttrraalliizzaattiioonn  pprroocceessss  aanndd  ssttrreennggtthheenniinngg  sseellff--
ggoovveerrnnaannccee  bbooddiieess  iiss  aa  kkeeyy  ddiimmeennssiioonn  ooff  ppuubblliicc  aaddmmiinniissttrraattiioonn  rreeffoorrmmss..  MMooddeesstt,,  bbuutt  ssiiggnniiffiiccaanntt,,  pprrooggrreessss  hhaass  
bbeeeenn  mmaaddee  ttoowwaarrdd  ccrreeaattiinngg  ddeemmooccrraattiiccaallllyy  eelleecctteedd  ccoommmmuunniittiieess  iinn  lliinnee  wwiitthh  tthhee  EEuurrooppeeaann  CChhaarrtteerr  oonn  LLooccaall--
SSeellff  GGoovveerrnnmmeenntt..  AArrmmeenniiaann  ccoommmmuunniittiieess  nnooww  hhaavvee  iinnddeeppeennddeenntt  lleeggaall  iiddeennttiittiieess,,  pprrooppeerrttyy  rriigghhttss  aanndd  tthhee  ppoowweerr  
ttoo  sseett  aanndd  eexxeeccuuttee  tthheeiirr  bbuuddggeett..  HHoowweevveerr,,  llooccaall  aaddmmiinniissttrraattiioonnss  eennjjooyy  lliimmiitteedd  ccaappaacciittiieess  aanndd  ffiinnaanncciiaall  

                                                                                                            
1133    UUNN  CCoonnvveennttiioonn  oonn  tthhee  RRiigghhttss  ooff  PPeerrssoonnss  wwiitthh  DDiissaabbiilliittiieess,,  22000077    
1144    TThhee  iinntteerrnnaattiioonnaall  CCoovveennaanntt  oonn  EEccoonnoommiicc,,  SSoocciiaall  aanndd  CCuullttuurraall  RRiigghhttss,,  ssiiggnneedd  bbyy  AArrmmeenniiaa,,  pprroovviiddeess  tthhee  rriigghhtt  ooff  eevveerryy  

oonnee  ttoo  ssoocciiaall  sseeccuurriittyy  aanndd  ssoocciiaall  iinnssuurraannccee..    
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rreessoouurrcceess,,  wwiitthh  mmoosstt  aaddmmiinniissttrraattiivvee  rreessppoonnssiibbiilliittiieess  ssttiillll  eexxeerrcciisseedd  bbyy  tthhee  cceennttrraall  GGoovveerrnnmmeenntt..  MMuunniicciippaall  
ffrraaggmmeennttaattiioonn  iiss  hhiigghh  aanndd  tthhee  ccaappaacciittyy  ooff  llooccaall  ggoovveerrnnmmeenntt  wweeaakk  aanndd  iiss  aa  mmaajjoorr  ccoonnssttrraaiinntt  ttoo  iimmpprroovviinngg  tthhee  
qquuaalliittyy  ppuubblliicc  sseerrvviiccee  ddeelliivveerryy..  EEnnhhaanncciinngg  cciivviicc  ppaarrttiicciippaattiioonn  wwiillll  bbee  vviittaall  ffoorr  tthhee  ccoonnssttrruuccttiioonn  ooff  aann  aaccttiivvee  aanndd  
eemmppoowweerreedd  cciittiizzeennsshhiipp  tthhaatt  ttaakkeess  ppaarrtt  iinn  ssoollvviinngg  tthhee  pprroobblleemmss  ffoorr  iittss  ccoouunnttrryy..  
  
SSeevveerraall  cchhaalllleennggeess  ffaaccee  AArrmmeenniiaa  rreeggaarrddiinngg  tthhee  ffiigghhtt  aaggaaiinnsstt  ccoorrrruuppttiioonn,,  wwhhiicchh  jjeeooppaarrddiizzeess  tthhee  mmaaiinn  aassppeeccttss  ooff  
eeccoonnoommiicc  aanndd  iinnssttiittuuttiioonnaall  lliiffee..  AArrmmeenniiaa  hhaass  uunnddeerrttaakkeenn  aann  aammbbiittiioouuss  pprroocceessss  ooff  ggoovveerrnnaannccee  rreeffoorrmm  ttoo  
ccoommpplleemmeenntt  tthhee  eeccoonnoommiicc  rreeffoorrmmss  tthhaatt  wweerree  iinniittiiaatteedd  aafftteerr  iinnddeeppeennddeennccee..  TThhiiss  hhaass  aallrreeaaddyy  sseeeenn  ppoossiittiivvee  
rreessuullttss  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  WWoorrlldd  BBaannkk’’ss  iinnddeexx  ooff  ““GGoovveerrnnaannccee  AAttmmoosspphheerree  iinn  tthhee  aarreeaass  ooff  ““GGoovveerrnnmmeenntt  
EEffffeeccttiivveenneessss””  aanndd  ““RReegguullaattoorryy  QQuuaalliittyy””  aanndd  mmoorree  rreecceennttllyy  iinn  ““PPoolliittiiccaall  SSttaabbiilliittyy””..  HHoowweevveerr  iinn  ootthheerr  aarreeaass——
VVooiiccee  aanndd  AAccccoouunnttaabbiilliittyy””  aanndd  ““RRuullee  ooff  LLaaww””  aanndd  ““CCoonnttrrooll  ooff  CCoorrrruuppttiioonn””  iinnddeexxeess——tthhee  rreessuullttss  aarree  lleessss  ppoossiittiivvee..  
MMeeddiiaa  ffrreeeeddoomm  iiss  aallssoo  ooff  ccoonncceerrnn  wwiitthh  FFrreeeeddoomm  HHoouussee  rraannkkeedd  AArrmmeenniiaa  aass  aa  ““nnoott  ffrreeee””  ccoouunnttrryy  iinn  22000088..  AAllll  
ttooggeetthheerr,,  tthhiiss  ssiittuuaattiioonn  iinnddiiccaatteess  tthhaatt,,  oonn  ccuurrrreenntt  ttrreennddss,,  iitt  iiss  uunnlliikkeellyy  tthhaatt  tthhee  ccoouunnttrryy  wwiillll  aacchhiieevvee  iittss  MMDDGG88  
rreeggaarrddiinngg  tthhee  ffrreeeeddoomm  ooff  tthhee  pprreessss,,  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  eeffffeeccttiivveenneessss,,  tthhee  rruulleess  ooff  llaaww  aanndd  tthhee  ccoorrrruuppttiioonn  
ppeerrcceeppttiioonn..    
  
GGeennddeerr  
AAss  aa  ppaarrtt  ooff  tthhee  ffoorrmmeerr  SSoovviieett  UUnniioonn——wwhhiicchh  wwaass  oonnee  ooff  tthhee  ffiirrsstt  ccoouunnttrriieess  ttoo  rraattiiffyy  CCEEDDAAWW  ((CCoonnvveennttiioonn  oonn  tthhee  
eelliimmiinnaattiioonn  ooff  aallll  ffoorrmmss  ooff  ddiissccrriimmiinnaattiioonn  aaggaaiinnsstt  wwoommeenn))——AArrmmeenniiaa  hhaass  ffoorrmmaall  ggeennddeerr  eeqquuaalliittyy..  SSiinnccee  
ttrraannssiittiioonn,,  AArrmmeenniiaa  hhaass  oonnccee  aaggaaiinn  rraattiiffiieedd  CCEEDDAAWW  aanndd  tthhee  ooppttiioonnaall  pprroottooccooll..  DDeessppiittee  tthhiiss  rreellaattiivveellyy  ssttrroonngg  
ppoolliiccyy  ffrraammeewwoorrkk,,  ggeennddeerr  iinneeqquuaalliittiieess  ppeerrssiisstt..  TThhee  mmaaiinn  ggeennddeerr  eeqquuaalliittyy  iissssuueess  sstteemm  ffrroomm  aa  llaacckk  ooff  ssuubbssttaannttiivvee  
eeqquuaalliittyy  iinn  eeccoonnoommiicc  aanndd  ssoocciiaall  lliiffee..  UUnncchhaalllleennggeedd  ttrraaddiittiioonnaall  rroolleess  ffoorr  mmeenn  aanndd  wwoommeenn  hhaass  mmeeaanntt  tthhaatt  iissssuueess  
ssuucchh  aass  ggeennddeerr  bbaasseedd  vviioolleennccee,,  sseexxuuaall  aanndd  rreepprroodduuccttiivvee  rriigghhttss  aarree  oonnllyy  nnooww  bbeeiinngg  ddiissccuusssseedd  oouuttssiiddee  ooff  tthhee  
hhoommee  aanndd  bbeeiinngg  rreeccooggnniizzeedd  aass  ggeennddeerr  eeqquuaalliittyy  iissssuueess..  WWoommeenn  aarree  uunnddeerr--rreepprreesseenntteedd  iinn  ppaarrttiiccuullaarr  iinn  
mmaannaaggeerriiaall  ppoossiittiioonnss..  TThheerree  aarree  pprroonnoouunncceedd  iinneeqquuaalliittiieess  bbeettwweeeenn  tthhee  nnuummbbeerrss  ooff  mmeenn  aanndd  wwoommeenn  iinn  ddeecciissiioonn--
mmaakkiinngg  bbooddiieess  ssuucchh  aass  tthhee  ppaarrlliiaammeenntt,,  jjuuddiicciiaarryy,,  ggoovveerrnnmmeenntt,,  mmiinniissttrriieess  aanndd  iinn  ppoolliittiiccss..  WWoommeenn’’ss  ppaarrttiicciippaattiioonn  
iinn  ppaarrlliiaammeenntt  iiss  88..44%%..  FFuurrtthheerr,,  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  wwoommeenn  mmiinniisstteerrss  aanndd  ddeeppuuttyy  mmiinniisstteerrss  ffeellll  ffrroomm  88%%  iinn  22000022  ttoo  
66..0066%%  iinn  22000099..    
  
TThhee  lleevveell  ooff  wwoommeenn’’ss  rreepprreesseennttaattiioonn  aanndd  mmeeaanniinnggffuull  ppaarrttiicciippaattiioonn  iinn  ggoovveerrnnaannccee  aanndd  ddeecciissiioonn--mmaakkiinngg  
ccoonnttiinnuueess  ttoo  bbee  llooww..  WWoommeenn  ccoommpprriissee  88..44%%  ooff  tthhee  mmeemmbbeerrss  ooff  ppaarrlliiaammeenntt  ((1111  oouutt  ooff  113311)),,  1111  ppeerr  cceenntt  ooff  tthhee  
mmiinniisstteerrss  ((22  oouutt  ooff  1188)),,  1100  ppeerr  cceenntt  ooff  tthhee  ggoovveerrnnoorrss  ooff  rreeggiioonnaall  aaddmmiinniissttrraattiioonn  ((11  oouutt  ooff  1100))..  AAccccoorrddiinngg  ttoo  22000088  
NNSSSS  ddaattaa,,  wwoommeenn  ccoommpprriissee  00  ppeerrcceenntt  ooff  hheeaaddss  ooff  uurrbbaann  ccoommmmuunniittiieess  ((4488)),,  22..66%%  ooff  hheeaaddss  ooff  rruurraall  
ccoommmmuunniittiieess  ((2233  oouutt  ooff  886666)),,  44..33%%  ooff  eelleecctteedd  mmeemmbbeerrss  ooff  uurrbbaann  ccoommmmuunniittyy  ccoouunncciillss  ((2244  oouutt  ooff  555522))  aanndd  88..66%%  
ooff  eelleecctteedd  rruurraall  ccoommmmuunniittyy  ccoouunncciillss  ((339988  oouutt  44,,663388))..  UUnnddeerr  tthhee  MMiilllleennnniiuumm  DDeevveellooppmmeenntt  GGooaallss,,  AArrmmeenniiaa  hhaass  
ccoommmmiitttteedd  ttoo  eennssuurree  tthhaatt  wwoommeenn  wwoouulldd  mmaakkee  aatt  lleeaasstt  2255  ppeerr  cceenntt  ooff  tthhee  lleeggiissllaattiivvee  bbooddyy  aanndd  1100  ppeerr  cceenntt  ooff  tthhee  
llooccaall  aauutthhoorriittyy  lleeaaddeerrss  bbyy  22001155..  AAtt  pprreesseenntt,,  AArrmmeenniiaa  rraannkkss  7755tthh  aammoonngg  115577  ccoouunnttrriieess  bbyy  ggeennddeerr  ddeevveellooppmmeenntt  
iinnddeexx  ((DDGGII))  ((HHDDRR  22000077))..  SShhoouulldd  tthhee  ccuurrrreenntt  ssiittuuaattiioonn  ppeerrssiisstt,,  tthhee  MMDDGG  33  wwoouulldd  bbee  hhaarrddllyy  aacchhiieevveedd..  
  
HHuummaann  RRiigghhttss  
TThhee  HHuummaann  RRiigghhttss’’  DDeeffeennddeerr’’ss  OOffffiiccee  hhaass  aassssuummeedd  aa  ssuubbssttaannttiivvee  rroollee  iinn  tthhee  pprrootteeccttiioonn  aanndd  pprroommoottiioonn  ooff  
hhuummaann  rriigghhttss  iinn  tthhee  ccoouunnttrryy..  HHoowweevveerr,,  mmoorree  ssuuppppoorrtt  iiss  rreeqquuiirreedd  ttoo  ssttrreennggtthheenn  iittss  aabbiilliittyy  ttoo  ffuunnccttiioonn  
iinnddeeppeennddeennttllyy  aanndd  ttoo  ddeevveelloopp  iinnssttiittuuttiioonnaall  ccaappaacciittiieess  aanndd  tteecchhnniiccaall  eexxppeerrttiissee  ttoo  hhaannddllee  ccaasseess..    
  
AArrmmeenniiaa  hhaass  ttaakkeenn  ssiiggnniiffiiccaanntt  sstteepp  ttoo  eennssuurree  tthhee  pprrootteeccttiioonn  ooff  hhuummaann  rriigghhttss  ooff  cchhiillddrreenn,,  wwoommeenn,,  yyoouutthh  aanndd  
aaddoolleesscceennttss,,  mmiiggrraannttss  aanndd  rreeffuuggeeeess  bbuutt  mmoorree  nneeeeddss  ttoo  bbee  ddoonnee..  WWhhiillee  tthheerree  iiss  aa  llaacckk  ooff  ooffffiicciiaall  ssttaattiissttiiccaall  ddaattaa  
oonn  ggeennddeerr  bbaasseedd  vviioolleennccee  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  ccoonndduucctteedd  tthhee  ffiirrsstt  ooffffiicciiaall  nnaattiioonn--wwiiddee  ssuurrvveeyy  oonn  ggeennddeerr  bbaasseedd  
vviioolleennccee  iinn  AArrmmeenniiaa  iinn  22000088  aanndd  aa  nnuummbbeerr  ooff  rreecceenntt  rreeppoorrttss  hhiigghhlliigghhtt  vviioolleennccee  aaggaaiinnsstt  wwoommeenn  aanndd  ffaammiillyy  
vviioolleennccee  aass  aa  kkeeyy  ggeennddeerr  eeqquuaalliittyy  iissssuuee  iinn  AArrmmeenniiaa..1155  AAtt  pprreesseenntt  tthheerree  iiss  nnoo  aaddeeqquuaattee  ppoolliiccyy  ffrraammeewwoorrkk  ffoorr  
aaddddrreessssiinngg  tthhee  pprroobblleemm,,  aawwaarreenneessss  ooff  tthhee  iissssuuee  iiss  llooww  aanndd  sseerrvviicceess  aarree  eeiitthheerr  uunnaavvaaiillaabbllee  oorr  iinnaaddeeqquuaattee,,  
hhoowweevveerr,,  ttwwoo  nneeww  ppiieecceess  ooff  lleeggiissllaattiioonn——tthhee  llaaww  oonn  ggeennddeerr  eeqquuaalliittyy  aanndd  tthhee  llaaww  oonn  ddoommeessttiicc  vviioolleennccee——aarree  
ttaabblleedd  ffoorr  ddiissccuussssiioonn  iinn  22000099..  TThhee  uuppccoommiinngg  ppaassssaaggee  ooff  tthheessee  llaawwss  iiss  aann  iimmppoorrttaanntt  ffiirrsstt  sstteepp  bbuutt  aallssoo  
uunnddeerrssccoorreess  tthhee  uurrggeenntt  nneeeedd  ttoo  ddeevveelloopp  tthhee  ccaappaacciittiieess  ooff  ggoovveerrnnmmeenntt  ppaarrttnneerrss  nneecceessssaarryy  ttoo  iimmpplleemmeenntt  tthheemm..  
DDeessppiittee  tthhee  rreecceenntt  rreeccoommmmeennddaattiioonn  ffrroomm  tthhee  CCEEDDAAWW  ccoommmmiitttteeee  ttoo  eessttaabblliisshh  aa  nnaattiioonnaall  mmaacchhiinneerryy  ffoorr  wwoommeenn,,  

                                                                                                            
1155    CCEEDDAAWW  22000077::  UUNNHHCCRR  rreeppoorrtt  oonn  SSeexxuuaall  aanndd  GGeennddeerr  BBaasseedd  VViioolleennccee  aammoonngg  AAssyylluumm  sseeeekkeerrss  iinn  AArrmmeenniiaa,,  UUNNFFPPAA  pprroojjeecctt  

oonn  ““CCoommbbaattiinngg  GGeennddeerr  BBaasseedd  VViioolleennccee  iinn  tthhee  SSoouutthh  CCaauuccaassuuss””..  
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ttoo  ttaakkee  tthhee  lleeaadd  iinn  ccoooorrddiinnaattiinngg  aanndd  oovveerrsseeeeiinngg  tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  ggeennddeerr  eeqquuaalliittyy  mmeeaassuurreess  iinn  AArrmmeenniiaa,,  
tthhiiss  hhaass  nnoott  bbeeeenn  ddoonnee  aanndd  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ffoorr  ggeennddeerr  eeqquuaalliittyy  ((aammoonngg  aa  nnuummbbeerr  ooff  ootthheerr  aarreeaass))  rreemmaaiinnss  iinn  
ddeeppaarrttmmeenntt  ffoorr  ffaammiillyy,,  wwoommeenn  aanndd  cchhiillddrreenn  wwiitthhiinn  tthhee  MMiinniissttrryy  ffoorr  LLaabboouurr  aanndd  SSoocciiaall  AAffffaaiirrss..  
  
AAlltthhoouugghh  AArrmmeenniiaa  hhaass  mmaaddee  iimmpprreessssiivvee  pprrooggrreessss  wwiitthh  rreeggaarrdd  ttoo  cchhiilldd  pprrootteeccttiioonn  lleeggiissllaattiioonn  iinn  rreecceenntt  yyeeaarrss,,  
tthheerree  aarree  ssttiillll  sseevveerraall  nnuummeerroouuss  cchhaalllleennggeess  tthhaatt  ddiirreeccttllyy  iimmppaacctt  oonn  tthhee  aabbiilliittyy  ttoo  mmeeeett  tthhee  oobblliiggaattiioonnss  llaaiidd  oouutt  iinn  
tthhee  CCoonnvveennttiioonn  oonn  tthhee  RRiigghhttss  ooff  tthhee  CChhiilldd  ((CCRRCC))  wwhhiicchh  wwaass  rraattiiffiieedd  iinn  11999922..  TThheessee  iinncclluuddee  iinnssuuffffiicciieenntt  
eeccoonnoommiicc  ssuuppppoorrtt  ffoorr  vvuullnneerraabbllee  ffaammiilliieess,,  aa  llaacckk  ooff  ssyysstteemmaattiicc  ddaattaa  ccoolllleeccttiioonn  aanndd  tthhee  nneeeedd  ttoo  iinnvveesstt  iinn  
ccaappaacciittyy  ddeevveellooppmmeenntt  ffoorr  pprrooffeessssiioonnaallss  iinn  tthhee  ffiieelldd  aass  wweellll  aass  iinnssuuffffiicciieenntt  ccoooorrddiinnaattiioonn  bbeettwweeeenn  nnaattiioonnaall,,  
rreeggiioonnaall  aanndd  ccoommmmuunniittyy  lleevveellss  ooff  pprrootteeccttiioonn  ooff  cchhiillddrreenn’’ss  rriigghhttss..  
  
EEnnvviirroonnmmeenntt  aanndd  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  
IInn  aaddddiittiioonn  ttoo  tthhee  sseerriioouuss  eennvviirroonnmmeennttaall  pprroobblleemmss  iinnhheerriitteedd  ffrroomm  tthhee  ppaasstt,,  tthhee  rreecceenntt  iinnccrreeaasseedd  eeccoonnoommiicc  
aaccttiivviittyy  hhaass  ppuutt  AArrmmeenniiaann  nnaattuurraall  rreessoouurrcceess  uunnddeerr  pprreessssuurree..  AAggrriiccuullttuurree  iiss  tthhee  pprriinncciippaall  uusseerr  ooff  llaanndd,,  aanndd  tthhee  
ccuurrrreenntt  pprraaccttiiccee  hhaass  rreessuulltteedd  iinn  rreedduucceedd  pprroodduuccttiivviittyy,,  ssaalliinnaattiioonn  aanndd  aallkkaalliizzaattiioonn  ooff  tthhee  ssooiill..  OOvveerreexxppllooiittaattiioonn  
aanndd  uussee  ooff  ppaassttuurreess  hhaavvee  aallssoo  lleedd  ttoo  eerroossiioonn  aanndd  tthhrreeaatteenneedd  bbiiooddiivveerrssiittyy..  TThhee  iinnccrreeaassiinngg  iinndduussttrriiaall  uussee  ooff  
llaannddss  aanndd  tthhee  iinntteennssiiffiiccaattiioonn  ooff  nneeww  sseettttlleemmeennttss  wwiitthhoouutt  pprrooppeerr  zzoonniinngg  aarree  aammpplliiffyyiinngg  tthhee  pprreessssuurree  oonn  tthhee  
ssccaarrccee  aanndd  ffrraaggiillee  AArrmmeenniiaann  llaannddss..  PPoolllluuttiioonn  ppoosseess  aann  iinnccrreeaassiinngg  pprroobblleemm::  AAllaavveerrddii  ((wwiitthh  tthhee  ccooppppeerr  eexxttrraaccttiioonn  
aanndd  pprroocceessssiinngg  ffaacciilliittyy)),,  AArraarraatt  aanndd  HHrraazzddaann  ((wwiitthh  cceemmeenntt  ffaaccttoorriieess))  aarree  tthhee  mmoosstt  ppoolllluutteedd  cciittiieess  iinn  tthhee  ccoouunnttrryy..  
TThhee  ssiittuuaattiioonn  ooff  aaiirr  qquuaalliittyy  iinn  YYeerreevvaann  iiss  aallssoo  ppoooorr  aanndd  aaffffeecctteedd  bbyy  ttrraannssppoorrtt  eemmiissssiioonnss  aanndd  dduusstt  dduuee  ttoo  
ccoonnssttrruuccttiioonn  wwoorrkkss  aanndd  aaggggrraavvaatteedd  bbyy  tthhee  rreedduuccttiioonn  ooff  ggrreeeenn  aarreeaass  iinn  tthhee  cciittyy..  IItt  iiss  aallssoo  ddoouubbttffuull  tthhaatt  tthhee  
ccoouunnttrryy  wwiillll  aacchhiieevvee  iittss  MMDDGG77  oonn  uussee  ooff  lleessss  ppoolllluuttiinngg  ssoolliidd  ffuueellss..  
  
FFoorreesstt  mmaannaaggeemmeenntt  aanndd  bbiiooddiivveerrssiittyy  ccoonnsseerrvvaattiioonn  aarree  aallssoo  aatt  rriisskk  wwiitthh  tthhee  mmaassssiivvee  ccuuttttiinngg  tthhaatt  ssttaarrtteedd  dduurriinngg  
tthhee  eenneerrggyy  ccrriisseess  ooff  tthhee  11999900ss  aanndd  wwhhiicchh  ccoonnttiinnuueess  ttoo  ddaattee..  TThhee  rreemmaaiinniinngg  ffoorreesstt  iiss  cchhaarraacctteerriizzeedd  bbyy  lloossss  ooff  
nnaattuurraall  rreepprroodduuccttiioonn  ccaappaacciittyy,,  ddeepplleettiioonn  ooff  ssppeecciieess  aanndd  rreedduucceedd  pprroodduuccttiivviittyy,,  aanndd  ddeeffoorreessttaattiioonn  hhaass  iinntteennssiiffiieedd  
eerroossiioonn,,  llaannddsslliiddeess  aanndd  tthhee  ddyyiinngg  oouutt  ooff  nnaattuurraall  ssoouurrcceess..  BBiiooddiivveerrssiittyy  aanndd  ffoorreesstt  mmaannaaggeemmeenntt  hhaavvee  rreecceennttllyy  
bbeenneeffiitteedd  ffrroomm  vvaarriioouuss  iinniittiiaattiivveess,,  aalloonngg  wwiitthh  tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  aa  nnuummbbeerr  ooff  ssttrraatteeggiicc  ppoolliicciieess  aanndd  pprroojjeeccttss  
aaiimmeedd  aatt  tthhee  ffuullffiillmmeenntt  ooff  oobblliiggaattiioonnss  uunnddeerr  iinntteerrnnaattiioonnaall  aaggrreeeemmeennttss..  HHoowweevveerr,,  tthhee  ffoorreesstt  sseeccttoorr  ssttiillll  ffaacceess  
nnuummeerroouuss  ccoonnssttrraaiinnttss  ssuucchh  aass  aa  llooww  eennffoorrcceemmeenntt  ooff  tthhee  llaaww,,  ccoorrrruuppttiioonn  aanndd  aann  aabbsseennccee  ooff  ttrraannssppaarreennccyy  iinn  tthhee  
pprroovviissiioonn  ooff  lliicceennsseess..  OOnn  ccuurrrreenntt  ttrreennddss,,  iitt  iiss  uunnlliikkeellyy  tthhaatt  tthhee  ccoouunnttrryy  wwiillll  aacchhiieevvee  iittss  MMDDGG77  oonn  pprrooppoorrttiioonn  ooff  
llaannddss  ccoovveerreedd  bbyy  ffoorreessttss..  
  
TThhee  iimmpprroovveemmeenntt  iinn  eennvviirroonnmmeennttaall  lleeggiissllaattiioonn  aanndd  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  nneeww  eeccoonnoommiicc  ttoooollss  hhaavvee  hheellppeedd  tthhee  
ggoovveerrnnmmeenntt  ttoo  aaddddrreessss  ssoommee  iimmppoorrttaanntt  eennvviirroonnmmeennttaall  iissssuueess  iinncclluuddiinngg  cclliimmaattee  cchhaannggee  aaddaappttaattiioonn,,  wwaatteerr  
rreessoouurrccee  mmaannaaggeemmeenntt,,  mmaannaaggeemmeenntt  ooff  hhaazzaarrddoouuss  wwaassttee  aanndd  cchheemmiiccaallss  aanndd  ccoonnsseerrvvaattiioonn  ooff  nnaattuurraall  
rreessoouurrcceess..  TThhee  ggrroowwiinngg  eexxppllooiittaattiioonn  ooff  nnaattuurraall  rreessoouurrcceess  aanndd  ddeeffiicciieenncciieess  iinn  tthhee  eennvviirroonnmmeenntt  mmaannaaggeemmeenntt  wwiillll,,  
hhoowweevveerr,,  mmoosstt  pprroobbaabbllyy  ccoonnttiinnuuee  ttoo  nneeggaattiivveellyy  aaffffeecctt  tthhee  ggeenneerraall  hheeaalltthh  aanndd  lliivviinngg  ccoonnddiittiioonnss  ooff  tthhee  ppooppuullaattiioonn  
aanndd  sseerriioouussllyy  eennddaannggeerr  tthhee  lloonngg--tteerrmm  vviiaabbiilliittyy  ooff  tthhee  eeccoonnoommyy..  
  
TThhee  pprrootteeccttiioonn  aanndd  mmaannaaggeemmeenntt  ooff  wwaatteerr  rreessoouurrcceess  iiss  ooff  ccrriittiiccaall  aanndd  ssttrraatteeggiicc  iimmppoorrttaannccee  ffoorr  AArrmmeenniiaa,,  dduuee  ttoo  
tthhee  lliikkeellyy  iimmppaacctt  ooff  cclliimmaattee  cchhaannggee  iinn  tthhee  ccoouunnttrryy  aanndd  tthhee  iinnccrreeaasseedd  ddeemmaanndd  ffoorr  wwaatteerr  rreessoouurrcceess  dduuee  ttoo  tthhee  
ggrroowwtthh  ooff  eeccoonnoommiicc  aaccttiivviittiieess..  TThheerree  iiss  aann  uurrggeenntt  nneeeedd  ttoo  iinncclluuddee  cclliimmaattee  cchhaannggee  aanndd  wwaatteerr  mmaannaaggeemmeenntt  iinn  aa  
gglloobbaall  ssttrraatteeggiicc  ppllaann  iinnvvoollvviinngg  aallll  eeccoonnoommiicc  aaccttoorrss  aanndd  ggoovveerrnnmmeenntt  bbooddiieess,,  aatt  nnaattiioonnaall  aanndd  llooccaall  lleevveellss..  TThhee  
ppoooorr  ccaappaacciittyy  ooff  tthhee  eennvviirroonnmmeennttaall  ssuuppeerrvviissoorryy  ssyysstteemm  ddoo  nnoott  eennssuurree  pprrooppeerr  ssttaattee  aaddmmiinniissttrraattiioonn  ooff  tthhee  
pprrootteeccttiioonn  ooff  nnaattuurree..  
  
TThhee  ccoouunnttrryy  hhaass  nnoott  yyeett  rreessoollvveedd  tthhee  pprroobblleemmss  ooff  ssaaffee  eeccoollooggiiccaall  ddiissppoossaall  ooff  mmuunniicciippaall  aanndd  hhaazzaarrddoouuss  
iinndduussttrriiaall  wwaasstteess  ssiinnccee  tthheerree  aarree  nnoo  wwaassttee  rreeccyycclliinngg  eenntteerrpprriisseess  aanndd  wwaassttee  ttrreeaattmmeenntt  ffaacciilliittiieess..  IInn  pprraaccttiiccee,,  aallll  
ssoorrttss  ooff  wwaassttee  aarree  bbeeiinngg  ddiissppoosseedd  ttoo  tthhee  ssaammee  uurrbbaann  aanndd  rruurraall  dduummppss  wwiitthhoouutt  sseeppaarraattiioonn..  NNoo  wwaassttee  ttrreeaattmmeenntt  
pprraaccttiicceess  eexxiisstt  aanndd  iinn  mmaajjoorriittyy  ooff  dduummppss  iitt  iiss  ssiimmppllyy  bbuurrnneedd  ccaauussiinngg  eennvviirroonnmmeenntt  ppoolllluuttiioonn..  TThhee  iissssuueess  ooff  wwaassttee  
sseeppaarraattiioonn,,  ttrreeaattmmeenntt,,  aanndd  rreeccyycclliinngg  aass  wweellll  aass  ssaaffee  ddiissppoossaall  ooff  rraaddiiooaaccttiivvee  wwaasstteess  ggeenneerraatteedd  bbyy  tthhee  nnuucclleeaarr  
ppoowweerr  ppllaanntt  sshhoouulldd  ccoonnttiinnuuee  ttoo  bbee  iinn  tthhee  ffooccuuss  ooff  GGoovveerrnnmmeenntt  aatttteennttiioonn..  GGiivveenn  tthhee  ppootteennttiiaall  ssttrroonngg  ccoorrrreellaattiioonn  
bbeettwweeeenn  eennvviirroonnmmeennttaall  hhaazzaarrddss  aanndd  ddiisseeaassee  tthheerree  iiss  aallssoo  aann  iimmppoorrttaanntt  ppuubblliicc  hheeaalltthh  ddiimmeennssiioonn  ttoo  bbee  
aaddddrreesssseedd  iinn  tthhee  ccoouunnttrryy..  
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DDiissaasstteerr  RRiisskk  RReedduuccttiioonn  
TThhee  ccoouunnttrryy  iiss  aatt  hhiigghh  rriisskk  ooff  nnaattuurraall  ddiissaasstteerrss  ((sseeiissmmiicc  aaccttiivviittyy,,  ffllooooddss,,  ddrroouugghhtt,,  aanndd  llaannddsslliiddeess))  aanndd  wwhhiillee  tthhee  
ggoovveerrnnmmeenntt  ccoonnssiiddeerrss  ddiissaasstteerr  rriisskk  rreedduuccttiioonn  aass  oonnee  ooff  iittss  pprriioorriittiieess,,  tthhee  ssyysstteemm  hhaass  lliimmiitteedd  ccaappaacciittiieess  aanndd  
rreessoouurrcceess  ttoo  pprreevveenntt,,  pprreeppaarree  aanndd  rreessppoonndd  ttoo  ddiissaasstteerrss,,  aanndd  ttoo  rreeccoovveerr  wwiitthhoouutt  rree--ccrreeaattiinngg  rriisskk..  IInn  aaddddiittiioonn,,  tthhee  
pprreesseennccee  ooff  tthhee  MMeettzzaammoorr  nnuucclleeaarr  ppllaanntt  iinn  aann  aarreeaa  wwiitthh  aa  vveerryy  hhiigghh  rriisskk  ooff  sseeiissmmiicc  aaccttiivviittyy  hhiigghhlliigghhttss  tthhee  
aaddddiittiioonnaall  rriisskk  ooff  mmaann--mmaaddee  vvuullnneerraabbiilliittiieess..  CClliimmaattee  cchhaannggee  iiss  lliikkeellyy  ttoo  rreessuulltt  iinn  mmoorree  eexxttrreemmee  cclliimmaattee  eevveennttss  iinn  
tteerrmmss  ooff  ddrroouugghhttss  aanndd  ffllooooddss,,  wwhhiicchh  mmaayy  lleeaadd  ttoo  mmoorree  ffrreeqquueenntt  aanndd  iinntteennssiivvee  nnaattuurraall  ddiissaasstteerrss..    
  
VVuullnneerraabbiilliittyy  ttoo  nnaattuurraall  ddiissaasstteerrss  iiss  aa  sseerriioouuss  ccoonncceerrnn  ffoorr  tthhee  ssuussttaaiinnaabbllee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  tthhee  ccoouunnttrryy..  
AAccccoorrddiinngg  ttoo  ooffffiicciiaall  ddaattaa,,  aavveerraaggee  aannnnuuaall  ddaammaaggee  ccaauusseedd  ttoo  tthhee  ccoouunnttrryy  bbyy  nnaattuurraall  ddiissaasstteerrss  iiss  AAMMDD  1100..11  
bbiilllliioonn  oorr  aarroouunndd  00..33  ppeerrcceenntt  ooff  GGDDPP..  TThhee  rreecceenntt  vvuullnneerraabbiilliittyy  aanndd  ccaappaacciittyy  aasssseessssmmeenntt  iinn  AArraarraatt  rreeggiioonn  
sshhoowweedd  tthhaatt  aaggrriiccuullttuurree  aasssseettss  aarree  mmoossttllyy  aaffffeecctteedd  bbyy  rreeccuurrrreenntt  ddiissaasstteerrss  ((2233%%  ooff  ttoottaall  ddaammaaggee)),,  ffoolllloowweedd  bbyy  
tthhee  ddaammaaggee//lloossss  ooff  ddoommeessttiicc  oorr  hhoouusseehhoolldd  iitteemmss  ((2222..11%%)),,  ppssyycchhoo--ssoocciiaall  ssttrreessss  ((1111..77%%))  aanndd  ootthheerrss1166..  TThhiiss  
hhiigghhlliigghhttss  ddiirreecctt  lliinnkk  bbeettwweeeenn  rreeccuurrrreenntt  ddiissaasstteerrss,,  eevveenn  ssmmaallll  ttoo  mmeeddiiuumm  ssccaallee,,  aanndd  tthhee  oovveerraallll  vvuullnneerraabbiilliittyy  ooff  
ppooppuullaattiioonn  ––  ddaammaaggeess  ttoo  mmaaiinn  ssoouurrccee  ooff  iinnccoommee,,  rreessiiddeenncceess  aanndd  iinnffrraassttrruuccttuurree,,  ccoommbbiinneedd  wwiitthh  rraatthheerr  wweeaakk  
rreeccoovveerryy  aaccttiivviittiieess,,  llooww  lleevveell  ooff  pprreeppaarreeddnneessss1177  aanndd  lliimmiitteedd  rreessoouurrcceess  ffoorr  pprreevveennttiioonn  aaccttiivviittiieess,,  oobbvviioouussllyy  
ddeeeeppeenn  tthhee  hhaarrddsshhiipp  ooff  ccoommmmuunniittiieess..  TThhiiss  vvuullnneerraabbiilliittyy  hhaass  mmaaddee  iitt  mmoorree  ddiiffffiiccuulltt  ttoo  iinnccrreeaassee  eeccoonnoommiicc  aanndd  
ssoocciiaall  ooppppoorrttuunniittiieess  aatt  nnaattiioonnaall  aanndd  llooccaall  lleevveell,,  eessppeecciiaallllyy  ffoorr  tthhee  mmoosstt  vvuullnneerraabbllee  sseeggmmeennttss  ooff  tthhee  ppooppuullaattiioonn..    
  
UUNNDDAAFF  PPrroocceessss  
IInn  SSeepptteemmbbeerr  22000088,,  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt,,  tthhee  UUNN  aanndd  rreepprreesseennttaattiivveess  ffrroomm  cciivviill  ssoocciieettyy  oorrggaanniizzaattiioonnss  mmeett  ttoo  ddeeffiinnee  
tthhee  mmaaiinn  pprriioorriittiieess  ffoorr  tthhee  wwoorrkk  ooff  tthhee  UUNN  iinn  AArrmmeenniiaa  ffoorr  22001100--22001155,,  ttaakkiinngg  iinnttoo  aaccccoouunntt  tthhee  UUNN’’ss  pprreevviioouuss  
eexxppeerriieennccee  iinn  tthhee  ccoouunnttrryy,,  iittss  mmaannddaattee  aanndd  ccoommppaarraattiivvee  aaddvvaannttaaggeess..  PPaarrttiicciippaannttss  aaggrreeeedd  tthhaatt  tthhee  UUNN  sshhoouulldd  
ffooccuuss  oonn::  ((aa))  pprroommoottiinngg  mmoorree  iinncclluussiivvee  aanndd  ssuussttaaiinnaabbllee  ggrroowwtthh,,  bbyy  rreedduucciinngg  ddiissppaarriittiieess  aanndd  eexxppaannddiinngg  
eeccoonnoommiicc  aanndd  ssoocciiaall  ooppppoorrttuunniittiieess  ffoorr  vvuullnneerraabbllee  ggrroouuppss;;  aanndd  ((bb))  ssttrreennggtthheenniinngg  ddeemmooccrraattiicc  ggoovveerrnnaannccee,,  bbyy  
iimmpprroovviinngg  aaccccoouunnttaabbiilliittyy,,  pprroommoottiinngg  iinnssttiittuuttiioonnaall  aanndd  ccaappaacciittyy  ddeevveellooppmmeenntt,,  aanndd  eexxppaannddiinngg  ppeeooppllee’’ss  
ppaarrttiicciippaattiioonn,,  iinn  ccoonnffoorrmmiittyy  wwiitthh  kkeeyy  nnaattiioonnaall  pprriioorriittiieess..  TThhrreeee  TTaasskk  FFoorrcceess,,  uunnddeerr  tthhee  jjooiinntt  cchhaaiirrmmaannsshhiipp  ooff  tthhee  
OOffffiiccee  ooff  tthhee  PPrriimmee  MMiinniisstteerr  ooff  AArrmmeenniiaa  aanndd  tthhee  UUNN  RReessiiddeenntt  CCoooorrddiinnaattoorr  wweerree  oorrggaanniizzeedd  aanndd  iinncclluuddeedd  
rreepprreesseennttaattiivveess  ffrroomm  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt,,  nnoonnggoovveerrnnmmeennttaall  oorrggaanniizzaattiioonnss  aanndd  tthhee  UUNN..  UUssiinngg  aa  ““rriigghhttss--bbaasseedd  
aapppprrooaacchh””,,  tthhee  ttaasskk  ffoorrcceess  eellaabboorraatteedd  ssttrraatteeggiieess  ffoorr  tthheeiirr  aarreeaass,,  iinncclluuddiinngg  ttaarrggeetteedd  aaccttiivviittiieess,,  rreessoouurrcceess,,  
ppaarrttnneerrsshhiipp  ffrraammeewwoorrkkss  aanndd  iinnddiiccaattoorrss  ffoorr  mmoonniittoorriinngg  pprrooggrreessss..    
  
PPrriinncciipplleess  ooff  IImmpplleemmeennttaattiioonn  
TThhee  UUNNCCTT  hhaass  aaddoopptteedd  aa  sseerriieess  ooff  pprriinncciipplleess  aaiimmeedd  aatt  eennssuurriinngg  nnaattiioonnaall  oowwnneerrsshhiipp,,  aacchhiieevviinngg  mmaaxxiimmuumm  
ddeevveellooppmmeenntt  iimmppaacctt,,  ttrraannssppaarreennccyy,,  ccoosstt--eeffffiicciieennccyy,,  aanndd  ccoooorrddiinnaattiioonn,,  nnaammeellyy::  ((aa))  AAllll  pprrooggrraammss  aanndd  pprroojjeeccttss  
wwiillll  eennssuurree  nnaattiioonnaall  oowwnneerrsshhiipp  aanndd  ssttrreennggtthheenn  oorr  bbuuiilldd  nnaattiioonnaall  ccaappaacciittiieess;;  ((bb))  PPrrooggrraammss  wwiillll  bbee  iimmpplleemmeenntteedd  
tthhrroouugghh  aa  ppaarrttnneerrsshhiipp  iinnvvoollvviinngg  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  ooff  AArrmmeenniiaa,,  cciivviill  ssoocciieettyy  aanndd  tthhee  UUNN  aaggeenncciieess;;  ((cc))  TThhee  UUNN  wwiillll  
aaccttiivveellyy  sseeeekk  ppaarrttnneerrsshhiippss  aammoonngg  bbii--llaatteerraall  aanndd  mmuullttii--llaatteerraall  ddoonnoorrss  ttoo  aavvooiidd  dduupplliiccaattiioonn,,  eennhhaannccee  ssyynneerrggiieess,,  
aanndd  mmoobbiilliizzee  aaddddiittiioonnaall  rreessoouurrcceess;;  ((dd))  TThhee  GGoovveerrnnmmeenntt  wwiillll  ppllaayy  aa  lleeaaddiinngg  rroollee  iinn  tthhee  ccoooorrddiinnaattiioonn  ooff  tthheessee  
ppaarrttnneerrsshhiippss;;  ((ee))  TThhee  pprrooggrraammss  wwiillll  bbee  mmaannaaggeedd  oonn  tthhee  bbaassiiss  ooff  ppaarrttiicciippaattoorryy  aanndd  ttrraannssppaarreenntt  aarrrraannggeemmeennttss,,  
iinncclluuddiinngg  UUNN  jjooiinntt  wwoorrkk  ppllaannss  aanndd  jjooiinntt  rreessoouurrcceess  aaggrreeeemmeennttss  iinn  tthhee  ccaassee  ooff  JJooiinntt  PPrrooggrraammss;;  ((ff))  TThhee  
aacchhiieevveemmeenntt  ooff  rreessuullttss  wwiillll  bbee  ssyysstteemmaattiiccaallllyy  mmoonniittoorreedd..    
  
  

UUNNDDAAFF  RREESSUULLTTSS  
  
TThhee  pprriioorriittiizzaattiioonn  ooff  aarreeaass  ooff  ccooooppeerraattiioonn  ffoorr  tthhiiss  UUNNDDAAFF  hhaass  bbeeeenn  bbaasseedd  oonn  tthhee  ccoolllleeccttiivvee  eexxppeerrttiissee  aanndd  
ccoommppaarraattiivvee  aaddvvaannttaaggeess  ooff  tthhee  UUNN  ssyysstteemm  iinn  AArrmmeenniiaa  iinn  rreellaattiioonn  ttoo  tthhee  cchhaalllleennggeess  tthhee  ccoouunnttrryy  ffaacceess  ffoorr  tthhee  
ppeerriioodd,,  aanndd  tthhee  ssttaattuuss  ooff  aacchhiieevveemmeenntt  ooff  tthhee  MMDDGGss..  AA  ttoottaall  ooff  ffoouurr  NNaattiioonnaall  PPrriioorriittiieess  hhaavvee  bbeeeenn  sseelleecctteedd  ffoorr  
UUNN  ddeevveellooppmmeenntt  ccooooppeerraattiioonn..  TThhee  UUNNDDAAFF  oouuttccoommeess  rreepprreesseenntt  ssttrraatteeggiicc  aarreeaass  ooff  ffooccuuss  ffoorr  tthhee  UUNN  ssyysstteemm  iinn  
AArrmmeenniiaa  tthhaatt  wwiillll  bbee  ssuuppppoorrtteedd  bbyy  AAggeennccyy  OOuuttccoommeess  ((rreepprreesseennttiinngg  tthhee  ccoolllleeccttiivvee  rreessuullttss  ffoorr  tthhee  UUNN  ssyysstteemm))  

                                                                                                            
1166    MMoorree  iinnffoorrmmaattiioonn  iiss  aavvaaiillaabbllee  iinn  tthhee  rreeppoorrtt  ooff  tthhee  VVuullnneerraabbiilliittyy  aanndd  CCaappaacciittyy  AAsssseessssmmeenntt  iinn  AArraarraatt  rreeggiioonn  ((UUNNDDPP  

AArrmmeenniiaann  RReedd  CCrroossss  SSoocciieettyy))  
1177    6600%%  ooff  rreessppoonnddeennttss  iinn  AArraarraatt  rreeggiioonn  aasssseessss  tthheeiirr  pprreeppaarreeddnneessss  lleevveell  aass  ’’bbaadd’’..  
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aanndd  AAggeennccyy  OOuuttppuuttss  ((tthhaatt  rreepprreesseenntt  ssppeecciiffiicc  aarreeaass  ooff  rreessppoonnssiibbiilliittyy  aanndd  aaccccoouunnttaabbiilliittyy  oonn  tthhee  bbaassiiss  ooff  ssppeecciiffiicc  
sseerrvviicceess  aanndd  pprroodduuccttss  ddeelliivveerreedd  bbyy  iinnddiivviidduuaall  aaggeenncciieess))..  TThheessee  rreessuullttss  wwiillll  bbee  aacchhiieevveedd  tthhrroouugghh  ccooooppeerraattiioonn  
wwiitthh  aa  bbrrooaadd  rraannggee  ooff  ppaarrttnneerrss  aanndd  wwiitthh  iinntteerrnnaall  rreessoouurrcceess  aanndd  rreessoouurrcceess  mmoobbiilliizzeedd  tthhrroouugghh  tthhee  iinntteerrnnaattiioonnaall  
ddoonnoorr  ccoommmmuunniittyy..  TThhee  RReessuullttss  MMaattrriixx  aanndd  MM&&EE  FFrraammeewwoorrkk  iinn  tthhee  AAnnnneexxeess  ggiivvee  tthhee  ddeettaaiillss  ooff  tthhee  oovveerraallll  
tthheemmeess  aanndd  ccrroossss--ccuuttttiinngg  iissssuueess  rreelleevvaanntt  ttoo  eeaacchh  UUNNDDAAFF  OOuuttccoommee  aanndd  rreepprreesseenntt  tthhee  UUNN  ssyysstteemm’’ss  oonnggooiinngg  
ccoommmmiittmmeenntt  ttoo  aaccccoouunnttaabbiilliittyy  aanndd  ttrraannssppaarreennccyy..  
  
UUNNDDAAFF  OOuuttccoommee  11::  IInncclluussiivvee  aanndd  ssuussttaaiinnaabbllee  ggrroowwtthh  iiss  pprroommootteedd  bbyy  rreedduucciinngg  ddiissppaarriittiieess  
aanndd  eexxppaannddiinngg  eeccoonnoommiicc  ooppppoorrttuunniittiieess  ffoorr  vvuullnneerraabbllee  ggrroouuppss..  
  
SSuussttaaiinnaabbllee  aanndd  iinncclluussiivvee  ggrroowwtthh  iiss  tthhee  kkeeyy  pprriioorriittyy  ffoorr  AArrmmeenniiaa’’ss  mmeeddiiuumm  aanndd  lloonngg--tteerrmm  ddeevveellooppmmeenntt  aanndd  iiss  
tthhee  mmaaiinn  ggooaall  ooff  tthhee  NNaattiioonnaalliizzeedd  MMDDGGss  aanndd  SSuussttaaiinnaabbllee  DDeevveellooppmmeenntt  PPrrooggrraamm  ((SSDDPP))  wwhhiicchh  iiss  tthhee  mmaaiinn  
NNaattiioonnaall  DDeevveellooppmmeenntt  PPllaann  ooff  tthhee  RReeppuubblliicc  ooff  AArrmmeenniiaa..1188  
  
FFoorr  tthhee  UUNN  ssyysstteemm,,  tthhee  pprriinncciippllee  ffooccuuss  wwiillll  bbee  ttoo  rreeaacchh  oouutt  ttoo  tthhee  mmoosstt  vvuullnneerraabbllee  ttoo  rreedduuccee  rreeggiioonnaall  
ddeevveellooppmmeenntt  ddiissppaarriittiieess  aanndd  tthhoossee  bbeettwweeeenn  mmeenn  aanndd  wwoommeenn  eessppeecciiaallllyy  iinn  tthhee  ccoonntteexxtt  ooff  tthhee  iimmppaacctt  ooff  tthhee  
gglloobbaall  ffiinnaanncciiaall  ccrriissiiss  oonn  tthhee  ssoocciiaall  sseeccttoorrss,,  aanndd  tthhee  ppoossssiibbllee  iinnccrreeaassee  iinn  ppoovveerrttyy..  UUNN  iinntteerrvveennttiioonnss  wwiillll  ffooccuuss  oonn  
uuppssttrreeaamm  ssuuppppoorrtt  ttoo  eennssuurree  tthhaatt  tthhee  ppoolliiccyy  aanndd  lleeggiissllaattiivvee  ffrraammeewwoorrkk  iiss  ““pprroo--ppoooorr..””  SSiiggnniiffiiccaanntt  iinnvveessttmmeennttss  wwiillll  
bbee  mmaaddee  iinn  tthhee  ccaappaacciittyy  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  nnaattiioonnaall  aanndd  llooccaall  iinnssttiittuuttiioonnss  aanndd  sseerrvviiccee  pprroovviiddeerrss..  TThhiiss  wwiillll  bbee  
ccoommpplleemmeenntteedd  bbyy  ddiirreecctt  ssuuppppoorrtt  ttoo  vvuullnneerraabbllee  ccoommmmuunniittiieess  aanndd  ggrroouuppss  tthhaatt  hhaavvee  nnoott  bbeenneeffiitttteedd  ffrroomm  tthhee  
rreecceenntt  eeccoonnoommiicc  ggrroowwtthh  aanndd  pprroossppeerriittyy  aanndd//oorr  tthhaatt  aarree  hhaarrddeesstt  hhiitt  bbyy  tthhee  ccuurrrreenntt  ccrriissiiss..  DDuuee  ttoo  tthheeiirr  iimmppoorrttaannccee  
ffoorr  iinnccoommee  ggeenneerraattiioonn,,  ppaarrttiiccuullaarr  aatttteennttiioonn  wwiillll  bbee  ggiivveenn  ttoo  rreevviittaalliizziinngg  ssmmaallll  aanndd  mmeeddiiuumm  eenntteerrpprriisseess  aanndd  ttoo  
ccrreeaattee  jjoobbss..    
  
AAggeennccyy  OOuuttccoommee  11..11   ‐‐  NNaattiioonnaall  ppoolliicciieess,,  ssttrraatteeggiieess  aanndd  pprrooggrraammmmeess  rreedduuccee  ddiissppaarriittiieess  bbeettwweeeenn  rreeggiioonnss  aanndd  
ssppeecciiffiicc  vvuullnneerraabbllee  ggrroouuppss..  
  
TThhee  ffooccuuss  ooff  UUNN  ssuuppppoorrtt  wwiillll  eennccoommppaassss  ssttrreennggtthheenniinngg  nnaattiioonnaall  aanndd  llooccaall  ccaappaacciittiieess  ttoo  ssuuppppoorrtt  tthhee  
ddiivveerrssiiffiiccaattiioonn  ooff  iinnccoommee--ggeenneerraattiinngg  ooppppoorrttuunniittiieess  ttaarrggeettiinngg  tthhee  mmoosstt  vvuullnneerraabbllee  aanndd  wwiillll  bbuuiilldd  oonn,,  bbuutt  nnoott  bbee  
lliimmiitteedd,,  ttoo  tthhee  ssuussttaaiinnaabbllee  uussee  ooff  nnaattuurraall  rreessoouurrcceess  aanndd  ddeevveellooppiinngg  tthhee  ppootteennttiiaall  ooff  ccuullttuurraall  aanndd  nnaattuurraall  hheerriittaaggee  
iinndduussttrriieess..  GGiivveenn  tthhaatt  AArrmmeenniiaa  llaacckkss  tthhee  nnaattuurraall  rreessoouurrccee  bbaassee  ooff  mmaannyy  ooff  iittss  nneeiigghhbboouurrss,,  iitt  wwiillll  hhaavvee  ttoo  
ccoonnttiinnuuee  ttoo  ddeevveelloopp  iittss  hhuummaann  ccaappiittaall  bbaassee  aanndd  ttoo  ddeevveelloopp  aa  kknnoowwlleeddggee  aanndd  tteecchhnnoollooggyy  bbaasseedd  eeccoonnoommyy  tthhaatt  
iiss  aabbllee  ttoo  ccoommppeettee  iinn  aann  iinnccrreeaassiinnggllyy  gglloobbaalliizzeedd  wwoorrlldd  eeccoonnoommyy..  TTiieedd  ttoo  tthhiiss  wwiillll  ttoo  ssuuppppoorrtt  nnaattiioonnaall  iinnssttiittuuttiioonnss  
ttoo  iinnccrreeaassee  qquuaalliittyy  mmaannaaggeemmeenntt,,  ccoommppeettiittiivveenneessss  aanndd  ttrraaddee  eennhhaanncceemmeenntt  ttoo  aattttrraacctt  mmoorree  iinnvveessttmmeennttss  aanndd  
ssttrreennggtthheenn  ccoouunnttrryy’’ss  eexxppoorrtt  ppootteennttiiaall  ttaakkiinngg  iinnttoo  ccoonnssiiddeerraattiioonn  tthhee  vvaasstt  eexxppeerriieennccee  ooff  tthhee  UUNN  aaggeenncciieess  
iinncclluuddiinngg  UUNNDDPP,,  FFAAOO,,  UUNNIIDDOO,,  UUNNHHCCRR  aanndd  UUNNEESSCCOO..  FFiinnaallllyy,,  aa  kkeeyy  ssttrraatteeggyy  wwiillll  bbee  ttoo  ccrreeaattee  aann  eennaabblliinngg  
eennvviirroonnmmeenntt  ffoorr  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  tthhee  pprriivvaattee  sseeccttoorr  aanndd  iinn  ppaarrttiiccuullaarr  SSMMEEss  iinn  rruurraall  aarreeaass..  TThhee  llaatteerr  iiss  
eessppeecciiaallllyy  vviittaall  ffoorr  ttoo  pprroommoottee  eeqquuaall  eeccoonnoommiicc  ooppppoorrttuunniittiieess  aanndd  jjoobb  ccrreeaattiioonn  iinniittiiaallllyy..    
  
AAggeennccyy  OOuuttccoommee  11..22   ‐‐  VVuullnneerraabbllee  ggrroouuppss,,   iinn  ppaarrttiiccuullaarr  wwoommeenn  aanndd  yyoouutthh,,  hhaavvee  ggrreeaatteerr  aacccceessss   ttoo  eeccoonnoommiicc  
((eemmppllooyymmeenntt))  ooppppoorrttuunniittiieess  iinn  ttaarrggeetteedd  rreeggiioonnss  ooff  AArrmmeenniiaa..  
  
WWoorrkk  aatt  tthhee  ppoolliiccyy  lleevveell  ((uuppssttrreeaamm))  wwiillll  bbee  ccoommpplleemmeenntteedd  bbyy  aa  sseerriieess  ooff  aaccttiivviittiieess  tthhaatt  wwiillll  pprroovviiddee  ssuuppppoorrtt  ttoo  
vvuullnneerraabbllee  ggrroouuppss  ppaarrttiiccuullaarrllyy  ttoo  tthhee  wwoommeenn  aanndd  yyoouutthh  ttoo  iinnccrreeaassee  tthheeiirr  ccaappaacciittiieess  ttoo  eenntteerr  tthhee  llaabboouurr  mmaarrkkeett..  
TThhee  ffooccuuss  oonn  bboooossttiinngg  ccaappaacciittiieess  wwiillll  ssuuppppoorrtteedd  tthhrroouugghh  mmaarrkkeett  oorriieenntteedd  eedduuccaattiioonn  aanndd  ttrraaiinniinngg..  IInn  aaddddiittiioonn,,  
eeffffoorrttss  wwiillll  bbee  mmaaddee  ttoo  pprroommoottee  iinnnnoovvaattiivvee  ppuubblliicc--pprriivvaattee  ppaarrttnneerrsshhiippss  tthhaatt  wwiillll  bbrriinngg  llooccaall  bbuussiinneesssseess  iinnttoo  
ppaarrttnneerrsshhiippss  ddeessiiggnneedd  ttoo  ssuuppppoorrtt  hhuummaann  ddeevveellooppmmeenntt..  
  
EEffffoorrttss  ttoo  aaddddrreessss  tthhee  ccoommpplleexx  lliinnkkaaggeess  bbeettwweeeenn  ccuullttuurree  aanndd  ddeevveellooppmmeenntt  hhaavvee  lloonngg  ppuurrssuueedd  aa  ttwwoo--ttrraacckk  
aapppprrooaacchh;;  oonn  tthhee  oonnee  hhaanndd  pprroommoottiinngg  tthhee  iinncclluussiioonn  ooff  mmiinnoorriittiieess  aanndd  ddiissaaddvvaannttaaggeedd  ggrroouuppss  iinn  ssoocciiaall,,  ppoolliittiiccaall  
aanndd  ccuullttuurraall  lliiffee,,  aanndd  oonn  tthhee  ootthheerr  hhaanndd  hhaarrnneessssiinngg  tthhee  ppootteennttiiaall  ooff  tthhee  ccrreeaattiivvee  sseeccttoorr  ffoorr  jjoobb  ccrreeaattiioonn,,  
eeccoonnoommiicc  ggrroowwtthh  aanndd  ppoovveerrttyy  rreedduuccttiioonn  eeffffoorrttss  mmoorree  bbrrooaaddllyy..  CCuullttuurree  ccaann  cclleeaarrllyy  ffaacciilliittaattee  eeccoonnoommiicc  ggrroowwtthh  
tthhrroouugghh  jjoobb  ccrreeaattiioonn,,  ttoouurriissmm  aanndd  tthhee  ccuullttuurraall  iinndduussttrriieess  ((ii..ee..  ccuullttuurree  aass  aann  eeccoonnoommiicc  sseeccttoorr  ffoorr  pprroodduuccttiioonn,,  
ccoonnssuummppttiioonn,,  aanndd  aacccceessss))..  
                                                                                                            
1188    SSeeee::  SSuussttaaiinnaabbllee  DDeevveellooppmmeenntt  PPrrooggrraamm..  RReeppuubblliicc  ooff  AArrmmeenniiaa..  22000088  
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UUNNDDAAFF  OOUUTTCCOOMMEE  22  --  DDeemmooccrraattiicc  ggoovveerrnnaannccee  iiss  ssttrreennggtthheenneedd  bbyy  iimmpprroovviinngg  aaccccoouunnttaabbiilliittyy,,  
pprroommoottiinngg  iinnssttiittuuttiioonnaall  aanndd  ccaappaacciittyy  ddeevveellooppmmeenntt  aanndd  eexxppaannddiinngg  ppeeooppllee’’ss  ppaarrttiicciippaattiioonn..  
  
OOnnee  ooff  tthhee  mmaaiinn  pprreeccoonnddiittiioonnss  ooff  tthhee  ssuucccceessssffuull  ssuussttaaiinnaabbllee  ddeevveellooppmmeenntt  iiss  tthhee  pprroommoottiioonn  ooff  ggoooodd  ggoovveerrnnaannccee  
ttoo  eennssuurree  eeffffiicciieennccyy  aanndd  tthhee  aabbiilliittyy  ttoo  cchhaannnneell  ssccaarrccee  rreessoouurrcceess  ttoo  tthhoossee  mmoosstt  iinn  nneeeedd  oonn  tthhee  oonnee  hhaanndd,,  aanndd  ttoo  
bbee  ttrraannssppaarreenntt  aanndd  aaccccoouunnttaabbllee  ttoo  cciittiizzeennss  oonn  tthhee  ootthheerr..  TTiieedd  ttoo  tthhiiss  aarree  aa  sseerriieess  ooff  ccoommmmiittmmeennttss  ttoo  
iinntteerrnnaattiioonnaall  hhuummaann  rriigghhttss  iinnssttrruummeennttss  aanndd  ccoonnvveennttiioonnss,,  iinncclluuddiinngg  tthhee  CCRRCC  aanndd  CCEEDDAAWW,,  ttoo  wwhhiicchh  tthhee  
GGoovveerrnnmmeenntt  ooff  AArrmmeenniiaa  iiss  aa  ssiiggnnaattoorryy..  
  
TThhee  eennhhaanncceemmeenntt  ooff  ppuubblliicc  ggoovveerrnnaannccee  eeffffiicciieennccyy,,  ppaarrttiiccuullaarrllyy  bbyy  ffoosstteerriinngg  tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhee  
ddeemmooccrraattiicc  ggoovveerrnnaannccee  pprriinncciipplleess,,  tthheerreeffoorree,,  iiss  aa  cceennttrraall  eelleemmeenntt  ooff  tthhee  UUNN’’ss  ssttrraatteeggyy  ooff  ssuuppppoorrtt  oovveerr  tthhee  
ccoouurrssee  ooff  tthhee  UUNNDDAAFF..  TThhiiss  iiss  aallssoo  iimmppoorrttaanntt  ffrroomm  tthhee  ppooiinntt  ooff  vviieeww  ooff  ffuulllleerr  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhee  cciivviill  rriigghhttss  ooff  
ppooppuullaattiioonn  aanndd  tthhee  rriigghhtt  ttoo  ppaarrttiicciippaattee  iinn  ppuubblliicc  ggoovveerrnnaannccee  pprroocceessss..  TThheessee  pprriinncciipplleess  aarree  rreefflleecctteedd  iinn  tthhee  tthhiirrdd  
mmaaiinn  ssttrraatteeggiicc  pprriioorriittyy  ooff  SSDDPP  iinncclluuddiinngg  ccoonnssiisstteenntt  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  aannttii--ccoorrrruuppttiioonn  ssttrraatteeggyy  ddeevveellooppeedd  dduurriinngg  
PPRRSSPP--11;;  ssttrreennggtthheenniinngg  ppuubblliicc  ppaarrttiicciippaattiioonn  iinn  tthhee  ddeecciissiioonn  mmaakkiinngg  pprroocceessss  bbyy  iinnccrreeaassiinngg  ppuubblliicc  aawwaarreenneessss,,  
ssoocciiaall  ppaarrttnneerrsshhiipp,,  ssoocciiaall  iinncclluussiioonn  aanndd  ssoocciiaall  ppaarrttiicciippaattiioonn..1199    
  
AAGGEENNCCYY  OOUUTTCCOOMMEE  22..11   ‐‐   IImmpprroovveedd   ssttrruuccttuurreess  aanndd  mmeecchhaanniissmmss  aatt  bbootthh  cceennttrraalliizzeedd  aanndd  ddeecceennttrraalliizzeedd   lleevveellss  
eennssuurree  tthhee  pprrooggrreessssiivvee  rreeaalliizzaattiioonn  ooff  hhuummaann  rriigghhttss..  
  
OOnnee  ooff  tthhee  mmoosstt  iimmppoorrttaanntt  aarreeaass  ooff  tthhee  ccoouunnttrryy  aassssiissttaannccee  ffoorr  tthhee  UUNNDDAAFF  iiss  tthhee  ccaappaacciittyy  ddeevveellooppmmeenntt  ffoorr  tthhee  
pprrootteeccttiioonn  aanndd  pprroommoottiioonn  ooff  hhuummaann  rriigghhttss..  TThhiiss  wwiillll  bbee  rreeaalliizzeedd  bbyy  ssuuppppoorrttiinngg  iinnccrreeaasseedd  ccaappaacciittyy  ooff  tthhee  HHuummaann  
RRiigghhttss  DDeeffeennddeerr’’ss  OOffffiiccee  ttoo  pprroommoottee  aanndd  pprrootteecctt  tthhee  hhuummaann  rriigghhttss..  TThhee  eessttaabblliisshhmmeenntt  aanndd  ssuucccceessssffuull  
ffuunnccttiioonniinngg  ooff  tthhiiss  ooffffiiccee  ssttaarrtteedd  dduurriinngg  pprreevviioouuss  UUNNDDAAFF  wwiitthh  tthhee  aaccttiivvee  aassssiissttaannccee  ooff  tthhee  UUNNCCTT  aanndd  tthheerree  iiss  aa  
nneeeedd  ttoo  ccoonnttiinnuuee  tthhiiss  ssuuppppoorrtt  ffoorr  tthhee  ccoommiinngg  yyeeaarrss..  IInn  aaddddiittiioonn,,  ssuuppppoorrtt  wwiillll  bbee  pprroovviiddeedd  ffoorr  ssttrreennggtthheenniinngg  tthhee  
ccaappaacciittiieess  ooff  cchhiilldd  pprrootteeccttiioonn  bbooddiieess  aatt  tthhee  nnaattiioonnaall  rreeggiioonnaall  aanndd  ccoommmmuunniittyy  lleevveellss  ttoo  eennssuurree  tthhee  aabbiilliittyy  ffoorr  tthhee  
pprrootteeccttiioonn  ooff  tthhee  rriigghhttss  ooff  tthhee  cchhiillddrreenn  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  CCoonnvveennttiioonnss  oonn  tthhee  RRiigghhttss  ooff  tthhee  CChhiilldd  pprrootteeccttiioonn  
bbooddiieess  aatt  tthhee  nnaattiioonnaall  aanndd  llooccaall  lleevveellss  iiss  ssttrreennggtthheenneedd..  TThhiiss  wwiillll  iinncclluuddee  ssuuppppoorrttiinngg  tthhee  ffoorrmmuullaattiioonn  aanndd  
iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  nnaattiioonnaall  lleeggiissllaattiioonn  aanndd  ppoolliicciieess  ffoorr  tthhee  pprrootteeccttiioonn  ooff  rriigghhttss  ooff  wwoommeenn  aanndd  ggiirrllss,,  gguuaarraanntteeeeiinngg  
ggeennddeerr  eeqquuaalliittyy  aanndd  eeqquuiittyy,,  wwoommeenn’’ss  eemmppoowweerrmmeenntt  iinn  ddeecciissiioonn--mmaakkiinngg  aanndd  ccoommbbaattiinngg  ggeennddeerr  bbaasseedd  vviioolleennccee..  
FFiinnaallllyy,,  ggoovveerrnnmmeenntt  aanndd  nnoonn--ggoovveerrnnmmeennttaall  iinnssttiittuuttiioonnss  wwiillll  bbee  ssuuppppoorrtteedd  ttoo  mmaannaaggee  mmiiggrraattiioonn,,  ccoommbbaatt  
ttrraaffffiicckkiinngg  aanndd  eeffffeeccttiivveellyy  pprrootteecctt  rriigghhttss  ooff  mmiiggrraannttss  aanndd  rreeffuuggeeeess..  
  
AAGGEENNCCYY  OOUUTTCCOOMMEE  22..22   ‐‐  CCaappaacciittyy  aatt  ddiiffffeerreenntt   lleevveellss  ooff  ggoovveerrnnaannccee   ttoo  eennhhaannccee   ttrraannssppaarreennccyy,,  aaccccoouunnttaabbiilliittyy  
aanndd  iinncclluussiivveenneessss  iiss  iimmpprroovveedd..  
  
TThhee  mmaaiinn  ppuurrppoossee  ooff  tthhiiss  aaggeennccyy  oouuttccoommee  wwiillll  bbee  ttoo  ssuubbssttaannttiiaallllyy  iinnccrreeaassee  tthhee  lleevveell  ooff  ttrraannssppaarreennccyy,,  
aaccccoouunnttaabbiilliittyy  aanndd  iinncclluussiivveenneessss  aatt  tthhee  ddiiffffeerreenntt  lleevveellss  ooff  ggoovveerrnnaannccee  wwhhiicchh  iiss  tthhee  kkeeyy  cchhaalllleennggee  ffoorr  tthhee  ffuurrtthheerr  
ddeemmooccrraattiicc  ggoovveerrnnaannccee  rreeffoorrmmss  iinn  AArrmmeenniiaa  ttooddaayy..  TThheerree  aarree  ffeeww  pprrooggrraammss  iinn  AArrmmeenniiaa  wwhhiicchh  wweerree  ddeessiiggnneedd  
aanndd  iimmpplleemmeenntteedd  wwiitthh  tthhee  aaccttiivvee  ppaarrttiicciippaattiioonn  ooff  tthhee  ddiiffffeerreenntt  sseeggmmeennttss  ooff  tthhee  ppooppuullaattiioonn..  TThheerreeffoorree  oonnee  ooff  tthhee  
pprriioorriittiieess  ffoorr  tthhee  UUNNDDAAFF  wwiillll  bbee  ttoo  aassssiisstt  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  iinnssttiittuuttiioonnss  aatt  tthhee  nnaattiioonnaall,,  rreeggiioonnaall  aanndd  llooccaall  lleevveellss  
ffoorr  tthhee  iimmpprroovveemmeenntt  ooff  tthhee  ppaarrttiicciippaattoorryy  mmeecchhaanniissmmss  dduurriinngg  tthhee  ddeessiiggnn  aanndd  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhee  ddiiffffeerreenntt  
ddeevveellooppmmeenntt  pprrooggrraammss..  IInn  ppaarraalllleell  tthhee  UUNNCCTTss  aassssiissttaannccee  wwiillll  bbee  cchhaannnneelllleedd  ffiirrsstt  ooff  aallll  ttoo  tthhee  rreeggiioonnaall  aanndd  llooccaall  
aauutthhoorriittiieess  ttoo  iinnccrreeaassee  tthheeiirr  ccaappaacciittiieess  iinn  ppaarrttiicciippaattoorryy  ssttrraatteeggiicc  ppllaannnniinngg  iinncclluuddiinngg  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  pprriioorriittiieess  ooff  
tthhee  vvuullnneerraabbllee  ggrroouuppss  aanndd  aabbiilliittyy  ttoo  pprroovviiddee  mmoorree  eeffffiicciieenntt  aanndd  bbeetttteerr  qquuaalliittyy  ppuubblliicc  sseerrvviicceess..  
  
AAggeennccyy  OOuuttccoommee  22..33  ‐‐  NNaattiioonnaall  ssyysstteemmss  ooff  ddaattaa  ccoolllleeccttiioonn,,  rreeppoorrttiinngg  aanndd  mmoonniittoorriinngg  ooff  hhuummaann  ddeevveellooppmmeenntt  
aarree  ssttrreennggtthheenneedd..  
  
MMoonniittoorriinngg,,  eevvaalluuaattiioonn  aanndd  iimmppaacctt  aasssseessssmmeenntt  aarree  tthhee  iimmppoorrttaanntt  ffuunnccttiioonnss  ooff  eeaacchh  pprrooggrraamm  mmaannaaggeemmeenntt  
pprroocceessss..  TThheerree  aarree  tthhee  nneecceessssaarryy  pprreerreeqquuiissiitteess  ffoorr  tthhee  eeffffiicciieenntt  aanndd  ssuucccceessssffuull  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhee  oonnggooiinngg  
ggoovveerrnnmmeenntt  pprrooggrraammss..  TThhiiss  ccoommmmiittmmeenntt  ttoo  mmoonniittoorriinngg  aanndd  eevvaalluuaattiioonn  ((MM&&EE))  aanndd  eevviiddeennccee  bbaasseedd  ppllaannnneedd  
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bbuuiillddss  oonn  iimmppoorrttaanntt  sstteeppss  iinniittiiaatteedd  dduurriinngg  tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhee  ffiirrsstt  PPRRSSPP..  TThhiiss  eexxppeerriieennccee  sshhoowwss  tthhaatt  
tthheerree  aarree  nnuummeerroouuss  pprroobblleemmss  wwiitthh  ddaattaa  ccoolllleeccttiioonn  aanndd  rreeppoorrttiinngg  aatt  ddiiffffeerreenntt  lleevveellss  ooff  ggoovveerrnnmmeenntt  aanndd  aallssoo  iinn  
tthhee  ccaappaacciittyy  ttoo  ccoonndduucctt  eevvaalluuaattiioonn  aanndd  iimmppaacctt  aasssseessssmmeennttss..  TThheerreeffoorree  oonnee  ooff  tthhee  pprriioorriittiieess  ooff  tthhee  UUNNDDAAFF  ffoorr  
22001100--22001155  wwiillll  bbee  tthhee  ffuurrtthheerr  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  tthhee  iinnssttiittuuttiioonnaall  ssyysstteemm  ffoorr  MM&&EE  aanndd  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  
ccaappaacciittiieess  aatt  tthhee  nnaattiioonnaall,,  rreeggiioonnaall  aanndd  llooccaall  lleevveellss  ttoo  ddeevveelloopp  pprroo--ppoooorr  bbuuddggeettss  aanndd  ppllaannss  ttoo  ssuuppppoorrtt  hhuummaann  
ddeevveellooppmmeenntt  iimmppeerraattiivveess..  AAnn  iimmppoorrttaanntt  ccoorroollllaarryy  ttoo  tthhiiss  wwiillll  ttoo  hheellpp  ssttrreennggtthheenn  ppaarrttiicciippaattoorryy  ppllaannnniinngg  
mmeecchhaanniissmmss  tthhaatt  iinnvvoollvvee  tthhee  aaccttiivvee  iinnvvoollvveemmeenntt  ooff  cciivviill  ssoocciieettyy  ((SSCCOOss,,  NNGGOOss  aanndd  CCBBOOss))  aanndd  wwiillll  bbee  aa  
ssiiggnniiffiiccaanntt  sstteepp  ttoowwaarrdd  ffuurrtthheerr  ddeecceennttrraalliizzaattiioonn  aanndd  ddeemmooccrraattiizzaattiioonn  ooff  ggoovveerrnnaannccee..    
  
AAggeennccyy  OOuuttccoommee  22..44   ‐‐  CCoommmmuunniittiieess  aanndd  ppeeooppllee  hhaavvee   tthhee   ccaappaacciittiieess   ttoo   ccllaaiimm   tthheeiirr   rriigghhttss  aanndd  ppaarrttiicciippaattee   iinn  
ddeecciissiioonn  mmaakkiinngg  pprroocceesssseess..  
  
AAss  aa  ccoommpplleemmeenntt  ttoo  tthhee  ssuuppppoorrtt  bbeeiinngg  pprroovviiddeedd  ttoo  ggoovveerrnnmmeennttaall  iinnssttiittuuttiioonnss  ttoo  ssttrreennggtthheenn  tthheeiirr  ccaappaacciittiieess  ffoorr  
eevviiddeennccee  bbaasseedd  ppoolliiccyy  mmaakkiinngg,,  tthhee  UUNN  ssyysstteemm  wwiillll  aallssoo  ccoonnttiinnuuee  ttoo  wwoorrkk  wwiitthh  llooccaall  ccoommmmuunniittiieess  ((ccllaaiimm  hhoollddeerrss))  
ttoo  pprroommoottee  ppaarrttiicciippaattoorryy  mmoonniittoorriinngg  aanndd  eevvaalluuaattiioonn..  TThhiiss  wwiillll  iinncclluuddee  ddeevveellooppiinngg  mmeecchhaanniissmmss  tthhaatt  ssttrreennggtthheenn  
tthhee  ccaappaacciittiieess  ooff  CCBBOOss  aanndd  NNGGOOss  ttoo  ccoonnttrriibbuuttee  ttoo  llooccaall  ppllaannnniinngg  pprroocceesssseess  aass  wweellll  aass  ttoo  ssttrreennggtthheenn  tthhee  rroollee  ooff  
iinnddeeppeennddeenntt  mmeeddiiaa  ttoo  pprroovviiddee  iinnffoorrmmaattiioonn..  EEffffoorrttss  wwiillll  bbee  mmaaddee  ttoo  iinnccrreeaassee  aawwaarreenneessss  aanndd  uunnddeerrssttaannddiinngg  ooff  
hhuummaann  rriigghhttss  tthhrroouugghh  tthhee  eedduuccaattiioonn  ssyysstteemm  aanndd  ffiinnaallllyy,,  ttoo  ssttrreennggtthheenn  pprroocceesssseess  ddeessiiggnneedd  ttoo  bbuuiilldd  aanndd  
ssttrreennggtthheenn  ccoonnffiiddeennccee  aatt  tthhee  ccoommmmuunniittyy  lleevveell..  UUNNVV  wwiillll  ssuuppppoorrtt  aaccttiivviittiieess  aaiimmeedd  aatt  pprroommoottiinngg  vvoolluunntteeeerriissmm  ttoo  
ssuuppppoorrtt  ppeeaaccee  aanndd  ddeevveellooppmmeenntt  bbyy  aaddvvooccaattiinngg  ffoorr  vvoolluunntteeeerriissmm,,  eennccoouurraaggiinngg  ppaarrttnneerrss  ttoo  iinntteeggrraattee  
vvoolluunntteeeerriissmm  iinnttoo  ddeevveellooppmmeenntt  pprrooggrraammmmiinngg,,  aanndd  mmoobbiilliizziinngg  vvoolluunntteeeerrss..  IInn  ppaarrttiiccuullaarr,,  tthhee  rreecceennttllyy  eessttaabblliisshheedd  
UUNNVV  pprrooggrraamm  iinn  AArrmmeenniiaa  wwiillll  eemmppoowweerr  cciittiizzeennss  iinn  ttaakkiinngg  aann  aaccttiivvee  rroollee  iinn  tthheeiirr  ccoouunnttrryy’’ss  ddeevveellooppmmeenntt  bbyy  
ssttrreennggtthheenniinngg  iinncclluussiivveenneessss,,  sshhaarriinngg  eexxppeerrttiissee  aanndd  mmoobbiilliizziinngg  rreessoouurrcceess  aatt  bbootthh  nnaattiioonnaall  aanndd  iinntteerrnnaattiioonnaall  
lleevveellss..    
  
IInn  aaddddiittiioonn,,  ggiivveenn  tthhee  oonnggooiinngg  rreeggiioonnaall  tteennssiioonnss,,  eeffffoorrttss  wwiillll  bbee  ddeevvootteedd  ttoo  ssuuppppoorrttiinngg  aanndd  rreeccoovveerryy  eeffffoorrttss  ooff  
bbootthh  ccoonnfflliicctt  aanndd  nnaattuurraall  ddiissaasstteerrss..  AA  cceennttrraall  ccoommppoonneenntt  ooff  wwoorrkk  uunnddeerr  tthhiiss  oouuttccoommee  aarreeaa  wwiillll  bbee  ttoo  wwoorrkk  ttoo  
ddeevveelloopp  aanndd  iimmpplleemmeenntt  ccoonnffiiddeennccee  bbuuiillddiinngg  mmeeaassuurreess  aanndd  aaddvvooccaaccyy  aatt  tthhee  llooccaall,,  nnaattiioonnaall  aanndd  rreeggiioonnaall  lleevveellss..  
  
UUNNDDAAFF  OOuuttccoommee  33::  AAcccceessss  aanndd  qquuaalliittyy  ooff  ssoocciiaall  sseerrvviicceess  iiss  iimmpprroovveedd  eessppeecciiaallllyy  ffoorr  
vvuullnneerraabbllee  ggrroouuppss..  
  
EEnnssuurriinngg  hhuummaann  ddeevveellooppmmeenntt  iiss  tthhee  sseeccoonndd  mmaaiinn  ggooaall  ooff  SSDDPP  aanndd  eennccoommppaasssseess  eeffffoorrttss  ttoo  iimmpprroovvee  hheeaalltthh  
oouuttccoommeess  iinn  AArrmmeenniiaa  ((wwhheerree  iitt  iiss  mmoorree  tthhaann  lliikkeellyy  tthhaatt  tthhee  ccoouunnttrryy  wwiillll  nnoott  mmeeeett  aallll  tthhee  nnaattiioonnaall  MMDDGG  ttaarrggeettss  bbyy  
22001155))  ccoouupplleedd  wwiitthh  eeffffoorrttss  ttoo  eennssuurree  eeqquuaall  aacccceessss  ttoo  qquuaalliittyy  eedduuccaattiioonn  aanndd  ttoo  ssttrreennggtthheenn  ssoocciiaall  pprrootteeccttiioonn  
mmeecchhaanniissmmss..  TThheessee  wwiillll  bbee  aacchhiieevveedd  tthhrroouugghh  ffoouurr  AAggeennccyy  OOuuttccoommeess  
  
AAggeennccyy  OOuuttccoommee  33..11  PPoolliicciieess  aanndd  lleeggiissllaattiioonn  pprroommootteedd  ttoo  eennssuurree  uunniivveerrssaall  aacccceessss  ttoo  hheeaalltthh..  
  
TThheerree  iiss  aann  uurrggeenntt  nneeeedd  ttoo  iimmpprroovvee  tthhee  qquuaalliittyy  ooff  hheeaalltthh  mmaannaaggeemmeenntt  sseerrvviicceess..  UUnnddeerr  tthhee  oovveerraallll  gguuiiddaannccee  ooff  
tthhee  WWHHOO,,  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  ooff  AArrmmeenniiaa  wwiillll  bbee  ssuuppppoorrtteedd  ttoo  ssttrreennggtthheenn  iittss  oovveerraallll  ccaappaacciittiieess  ffoorr  hheeaalltthh  
sstteewwaarrddsshhiipp  aanndd  ttoo  eennssuurree  tthhaatt  tthhee  hheeaalltthh  ppoolliicciieess  aanndd  pprroocceesssseess  aarree  iinn  lliinnee  wwiitthh  iinntteerrnnaattiioonnaall  ssttaannddaarrddss  aanndd  
bbeesstt  pprraaccttiicceess  aanndd  ttoo  eennssuurree  tthhaatt  eeqquuiittaabbllee  ffiinnaanncciinngg  ooff  hheeaalltthh  sseerrvviicceess  iiss  iinnttrroodduucceedd  aanndd  ssttrreennggtthheenneedd..  
UUNNIICCEEFF  wwiillll  ssuuppppoorrtt  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  nneeww  ppoolliicciieess  aanndd  ssttrraatteeggiieess  oonn  cchhiilldd  aanndd  aaddoolleesscceenntt  hheeaalltthh  aanndd  
ddeevveellooppmmeenntt,,  iinnffaanntt  aanndd  yyoouunngg  cchhiilldd  ffeeeeddiinngg  aanndd  mmiiccrroonnuuttrriieenntt  ddeeffiicciieenncciieess  aanndd  tthhee  aaddooppttiioonn  ooff  mmootthheerr  aanndd  
cchhiilldd  hheeaalltthh  ssttaannddaarrddss  aanndd  pprroottooccoollss  ooff  ccaarree..  AAtttteennttiioonn  wwiillll  bbee  ggiivveenn  ttoo  eennssuurriinngg  tthhaatt  rreepprroodduuccttiivvee  hheeaalltthh  
ppoolliicciieess  aanndd  lleeggiissllaattiioonn  aarree  iimmpprroovveedd  eessppeecciiaallllyy  wwiitthh  rreeggaarrdd  ttoo  yyoouutthh  aanndd  aaddoolleesscceennttss,,  aanndd  eexxiissttiinngg  ggaappss  iinn  tthhee  
rreepprroodduuccttiivvee  hheeaalltthh  ffiieelldd  cclloosseedd..  FFiinnaallllyy,,  ssuuppppoorrtt  wwiillll  aallssoo  bbee  pprroovviiddeedd  ttoo  eennssuurree  tthhaatt  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  aanndd  
iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  hheeaalltthh  ppoolliicciieess  aarree  eevviiddeennccee  bbaasseedd  aanndd  ppeerrffoorrmmaannccee  mmaannaaggeemmeenntt  ssttaannddaarrddss  aaccrroossss  tthhee  
ssyysstteemm  aarree  rroobbuusstt  aanndd  mmeeeett  iinntteerrnnaattiioonnaall  ssttaannddaarrddss  ttoo  eennssuurree  qquuaalliittyy  ccaarree  aanndd  aacccceessss  ffoorr  tthhee  mmoosstt  vvuullnneerraabbllee  
ggrroouuppss  iinn  AArrmmeenniiaa..  
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AAggeennccyy  OOuuttccoommee  33..22  HHeeaalltthh  ccaarree  pprroovviiddeerrss  eennssuurree  eeqquuiittaabbllee  aacccceessss  ttoo   iimmpprroovveedd  qquuaalliittyy  sseerrvviicceess   iinn  ttaarrggeetteedd  
aarreeaass  ooff  AArrmmeenniiaa..  
  
TThhee  ffooccuuss  oonn  ““uuppssttrreeaamm””  ppoolliiccyy  rreeffoorrmm  wwiillll  bbee  ccoommpplleemmeenntteedd  wwiitthh  ssuuppppoorrtt  ttoo  sseerrvviiccee  pprroovviiddeerrss  aanndd  ttoo  rraaiissee  
aawwaarreenneessss  aanndd  ddeemmaanndd  ffoorr  hheeaalltthh  sseerrvviicceess  ““ddoowwnnssttrreeaamm””..  PPrrooggrraammmmeess  wwiillll  iinncclluuddee  ddeevveellooppiinngg  nnaattiioonnaall  
ccaappaacciittiieess  ttoo  aaddddrreessss  nnuuttrriittiioonn  eessppeecciiaallllyy  aammoonngg  cchhiillddrreenn  aanndd  wwoommeenn,,  tthhee  ppoooorr  aanndd  tthhee  ddiissaabblleedd,,  ttoo  ssttrreennggtthheenn  
tthhee  lliikkeelliihhoooodd  tthhaatt  tthhee  ccoouunnttrryy  wwiillll  mmeeeett  tthhee  MMDDGG  11  ttaarrggeett  ooff  rreedduucciinngg  mmaallnnuuttrriittiioonn  bbyy  5500%%  bbyy  22001155..  SSuuppppoorrtt  
wwiillll  aallssoo  bbee  pprroovviiddeedd  ttoo  eennssuurree  tthhaatt  sseerrvviiccee  pprroovviiddeerrss  aatt  tthhee  llooccaall  lleevveell  aarree  aabbllee  ttoo  pprroovviiddee  qquuaalliittyy  MMCCHH  aanndd  
sseexxuuaall  aanndd  rreepprroodduuccttiivvee  hheeaalltthh  wwiitthh  aa  vviieeww  ttoo  ssiiggnniiffiiccaannttllyy  rreedduucciinngg  iinnffaanntt  aanndd  mmaatteerrnnaall  mmoorrttaalliittyy  rraatteess  aanndd  ttoo  
eennssuurree  tthhaatt  HHIIVV//AAIIDDSS  aanndd  TTBB  pprreevveennttiioonn  aanndd  ttrreeaattmmeenntt  sseerrvviicceess  aarree  aavvaaiillaabbllee..  PPaarrttiiccuullaarr  aatttteennttiioonn  wwiillll  aallssoo  bbee  
ggiivveenn  ttoo  wwoorrkkiinngg  wwiitthh  yyoouunngg  ppeeooppllee  ttoo  eennssuurree  tthhaatt  tthheeyy  hhaavvee  tthhee  aawwaarreenneessss  aanndd  kknnoowwlleeddggee  ooff  tthhee  sseexxuuaall  aanndd  
rreepprroodduuccttiivvee  rriigghhttss..  FFiinnaallllyy,,  aawwaarreenneessss  ooff  aanndd  ddeemmaanndd  ffoorr  hheeaalltthh  sseerrvviicceess  wwiillll  bbee  ssttrreennggtthheenneedd  bbyy  ffooccuuss  oonn  
pprreevveennttaattiivvee  ttrreeaattmmeennttss  aanndd  iinnccrreeaassiinngg  uuttiilliizzaattiioonn  ooff  pprriimmaarryy  hheeaalltthh  ccaarree  ffaacciilliittiieess..    
  
AAggeennccyy  OOuuttccoommee   33..33   IInncclluussiivvee   eedduuccaattiioonn   ppoolliicciieess   aanndd   ssttrraatteeggiieess   eennssuurree   aacccceessss   ttoo,,   rreetteennttiioonn   iinn   aanndd   qquuaalliittyy  
sscchhoooolliinngg  ffoorr  tthhee  mmoosstt  vvuullnneerraabbllee..  
  
WWhhiillee  eedduuccaattiioonn  ssttaattiissttiiccss  iinnddiiccaattee  tthhaatt  AArrmmeenniiaa  iiss  oonn  ttrraacckk  ttoo  mmeeeett  mmoosstt  ooff  tthhee  MMDDGG  ttaarrggeettss  bbyy  22001155,,  tthhee  UUNN  
ssyysstteemm  ((lleedd  bbyy  UUNNIICCEEFF  aanndd  UUNNEESSCCOO))  wwiillll  ffooccuuss  oonn  eennssuurriinngg  tthhaatt  tthheerree  iiss  eeqquuaall  aacccceessss  ttoo  qquuaalliittyy  eedduuccaattiioonn  
eessppeecciiaallllyy  ttaarrggeettiinngg  tthhee  mmoosstt  bbaacckkwwaarrdd  rreeggiioonnss  ooff  tthhee  ccoouunnttrryy..  SSuussttaaiinneedd  ssuuppppoorrtt  ttoo  sscchhooooll  pprreeppaarreeddnneessss  
pprrooggrraammmmeess  wwiillll  hheellpp  rreedduuccee  ddrroopp--oouutt  rraatteess  aanndd  rreedduuccee  sscchhooooll  aabbsseenntteeeeiissmm..  IInn  aaddddiittiioonn,,  tthhee  ccoonncceepptt  ooff  cchhiilldd  
ffrriieennddllyy  sscchhoooollss,,  wwhhiicchh  iiss  iinncclluussiivvee  aanndd  ggeennddeerr--sseennssiittiivvee,,  wwiillll  bbee  mmaaiinnssttrreeaammeedd  iinnttoo  nnaattiioonnaall  ssttaannddaarrddss  ttoo  
eennhhaannccee  qquuaalliittyy  aatt  bbootthh  tthhee  pprriimmaarryy  aanndd  sseeccoonnddaarryy  sscchhooooll  lleevveell..  FFiinnaallllyy,,  aass  ppaarrtt  ooff  tthhee  ccoommmmiittmmeenntt  ttoo  
eennvviirroonnmmeennttaall  ssuussttaaiinnaabbiilliittyy,,  ssuuppppoorrtt  wwiillll  bbee  pprroovviiddeedd  ttoo  eennssuurree  tthhaatt  tthhee  pprriinncciipplleess  ooff  ssuussttaaiinnaabbllee  hhuummaann  
ddeevveellooppmmeenntt  aanndd  kknnoowwlleeddggee  ooff  hhuummaann  rriigghhttss  ssttaannddaarrddss  aarree  iinntteeggrraatteedd  iinnttoo  tthhee  eedduuccaattiioonn  ccuurrrriiccuulluumm..  
  
AAggeennccyy  OOuuttccoommee  33..44  IInnssttiittuuttiioonnaall  ccaappaacciittiieess  ssttrreennggtthheenneedd  &&  mmeecchhaanniissmmss  iinn  ppllaaccee  ttoo  rreessppoonndd  ttoo  tthhee  nneeeeddss  ooff  
tthhee  vvuullnneerraabbllee  ggrroouuppss..  
  
IInn  tthhee  aarreeaa  ooff  ssoocciiaall  pprrootteeccttiioonn,,  tthhee  UUNN  wwiillll  ssuuppppoorrtt  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  ttoo  ssttrreennggtthheenn  iittss  ccaappaacciittyy  ttoo  ddeevveelloopp  aanndd  
iimmpplleemmeenntt  ssoocciiaall  pprrootteeccttiioonn  ppoolliicciieess  aanndd  pprrooggrraammmmeess..  UUNNIICCEEFF  wwiillll  ssttrreennggtthheenn  iinnssttiittuuttiioonnaall  ccaappaacciittiieess  ffoorr  cchhiilldd  
ccaarree  rreeffoorrmm  aanndd  jjuuvveenniillee  jjuussttiiccee  ssyysstteemmss  aanndd  ccoonnttiinnuuuumm  ooff  sseerrvviicceess  ffoorr  tthhee  pprrootteeccttiioonn  ooff  cchhiillddrreenn..    WWFFPP  wwiillll  
wwoorrkk  wwiitthh  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  aatt  llooccaall  aanndd  cceennttrraall  lleevveellss  ttoo  ssttrreennggtthheenn  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt’’ss  ppaaiidd  ppuubblliicc  wwoorrkk  sscchheemmee..  
PPaarrttiiccuullaarr  aatttteennttiioonn  wwiillll  aallssoo  bbee  ggiivveenn  ttoo  iinnccrreeaassiinngg  nnaattiioonnaall  aanndd  ccoommmmuunniittyy  lleevveell  aaccttiioonnss  ttoo  ccoommbbaatt  vviioolleennccee  
aaggaaiinnsstt  cchhiillddrreenn  aanndd  wwoommeenn  wwhhiicchh  iiss  sseeeenn  aass  aann  aarreeaa  ooff  ppaarrttiiccuullaarr  ccoonncceerrnn  ffoorr  tthhee  UUNN  ssyysstteemm..  
  
UUNNDDAAFF  OOuuttccoommee  44::  EEnnvviirroonnmmeenntt  aanndd  ddiissaasstteerr  rriisskk  rreedduuccttiioonn  iiss  iinntteeggrraatteedd  iinnttoo  nnaattiioonnaall  aanndd  
llooccaall  ddeevveellooppmmeenntt  ffrraammeewwoorrkkss..    
  

AAggeennccyy   OOuuttccoommee   44..11   ‐‐   AArrmmeenniiaa   iiss   bbeetttteerr   aabbllee   ttoo   aaddddrreessss   kkeeyy   eennvviirroonnmmeennttaall   cchhaalllleennggeess   iinncclluuddiinngg   cclliimmaattee  
cchhaannggee  aanndd  nnaattuurraall  rreessoouurrccee  mmaannaaggeemmeenntt..  
  
EEnnvviirroonnmmeennttaallllyy  ssuussttaaiinnaabbllee  ddeevveellooppmmeenntt,,  ccoonnsseerrvvaattiioonn  aanndd  ssuussttaaiinnaabbllee  uussee  ooff  nnaattuurraall  rreessoouurrcceess  iiss  oonnee  ooff  tthhee  
pprriioorriittyy  ccrroossssccuuttttiinngg  aanndd  oovveerraarrcchhiinngg  iissssuueess  ooff  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  ssttrraatteeggiicc  pprrooggrraammss  aanndd  ddoonnoorr  aassssiissttaannccee  
aaggeennddaa..  PPRRSSPP  11  aanndd  PPRRSSPP  22  ((SSDDPP))  hhaavvee  ddeevvootteedd  sseeppaarraattee  cchhaapptteerrss  oonn  tthhee  pprriioorriittyy  aarreeaass  ooff  eennvviirroonnmmeennttaall  
ppoolliiccyy  wwhhiicchh  iiss  aallssoo  oonnee  ooff  tthhee  MMDDGG  ggooaallss  ((MMDDGG  77))..2200  TTaakkiinngg  iinnttoo  aaccccoouunntt  tthhee  ssppeecciiaalliizzaattiioonn  ooff  tthhee  UUNN  
aaggeenncciieess  iinn  tthhiiss  aarreeaa  ((UUNNDDPP,,  UUNNIIDDOO,,UUNNEEPP,,  FFAAOO  aanndd  UUNNEESSCCOO))  aanndd  tthhee  eexxppeerriieennccee  ooff  tthhee  UUNNCCTT  iinn  pprroovviiddiinngg  
ddoonnoorr  aassssiissttaannccee  ttoo  AArrmmeenniiaa  iinn  eennvviirroonnmmeennttaall  ppoolliicciieess  aanndd  nnaattuurree  pprrootteeccttiioonn2211  oonnee  ooff  tthhee  UUNNDDAAFF  pprriioorriittiieess  ffoorr  
22001100--22001155  wwiillll  bbee  tthhee  ffuurrtthheerr  eennhhaanncceemmeenntt  ooff  tthhee  nnaattiioonnaall  ccaappaacciittiieess  ffoorr  eennvviirroonnmmeennttaall  mmaannaaggeemmeenntt  iinncclluuddiinngg::  

                                                                                                            
2200    SSeeee::  PPoovveerrttyy  RReedduuccttiioonn  SSttrraatteeggyy  PPrrooggrraamm..  22000033;;  SSuussttaaiinnaabbllee  DDeevveellooppmmeenntt  PPrrooggrraamm..  22000088..  NNaattiioonnaall  MMDDGG  pprrooggrreessss  

rreeppoorrttss  ffoorr  22000055  aanndd  22000099..  
2211    MMaannyy  iimmppoorrttaanntt  ssttrraatteeggiicc  ddooccuummeennttss  aanndd  rreeppoorrttss  ooff  tthhee  eennvviirroonnmmeennttaall  ppoolliiccyy  ooff  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  wweerree  pprreeppaarreedd  wwiitthh  

tthhee  aaccttiivvee  aassssiissttaannccee  ooff  tthhee  UUNNCCTT,,  lliikkee  NNaattiioonnaall  eennvviirroonnmmeenntt  pprrootteeccttiioonn  aaccttiioonn  ppllaann  ((22000088)),,  MMiinniisstteerriiaall  rreeppoorrttss  ffoorr  
22000033--22000055  eettcc..  
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BBiiooddiivveerrssiittyy  pprrootteeccttiioonn;;  FFoorreesstt  mmaannaaggeemmeenntt;;  IImmpprroovveemmeenntt  ooff  wwaatteerr  rreessoouurrcceess  aaddmmiinniissttrraattiioonn;;  AAttmmoosspphheerree  
pprrootteeccttiioonn;;  DDeevveellooppmmeenntt  ooff  tthhee  eennvviirroonnmmeennttaall  ccoommpprreehheennssiivvee  mmoonniittoorriinngg  ssyysstteemm;;  EEnnvviirroonnmmeennttaall  eedduuccaattiioonn;;  
EEnnssuurree  pprrooppeerr  aaddmmiinniissttrraattiioonn  ooff  tthhee  eennvviirroonnmmeenntt  tthhrroouugghh  aaddeeqquuaattee  ssttaattee  mmeeaassuurreess,,  aanndd  pprrooppeerr  mmaannaaggeemmeenntt  
ooff  cchheemmiiccaallss  aanndd  wwaassttee  aanndd  eennssuurriinngg  iinnvveessttmmeenntt  iinnttoo  cclleeaanneerr  pprroodduuccttiioonn;;  aanndd  EEnneerrggyy  EEffffiicciieennccyy  aanndd  
RReenneewwaabbllee  EEnneerrggyy..  
  
CClliimmaattee  cchhaannggee  iiss  oonnee  ooff  tthhee  bbiiggggeesstt  cchhaalllleennggeess  ffaacciinngg  tthhee  wwoorrlldd’’ss  eennvviirroonnmmeenntt  aanndd  aass  wwiitthh  ootthheerr  ccoouunnttrriieess  
ffrroomm  tthhee  ffoorrmmeerr  SSoovviieett  UUnniioonn;;  tthheerree  aarree  ssiiggnniiffiiccaanntt  lleeggaaccyy  iissssuueess  tthhaatt  wwiillll  nneeeedd  ttoo  bbee  aaddddrreesssseedd..  PPaarrttiiccuullaarr  
aarreeaass  ooff  ffooccuuss  iinncclluuddee  ddeevveellooppiinngg  nnaattiioonnaall  ccaappaacciittiieess  ffoorr  cclliimmaattee  cchhaannggee  aaddaappttaattiioonn  aanndd  mmiittiiggaattiioonn  aanndd  uussee  
nnaattuurraall  aanndd  wwaatteerr  rreessoouurrccee  ssttoocckk  eeffffeeccttiivveellyy  aanndd  ssuussttaaiinnaabbllyy,,  ffoorr  wwaassttee  rreemmoovvaall  aanndd  ttoo  aaddoopptt  cclleeaann  
tteecchhnnoollooggiieess..  WWhheenn  ddeeaalliinngg  wwiitthh  cclliimmaattee  cchhaannggee  iissssuueess,,  iitt  iiss  aallssoo  iimmppoorrttaanntt  ttoo  ppuutt  iinn  ppeerrssppeeccttiivvee  hhuummaann  
ddiissppllaacceemmeennttss  tthhaatt  iitt  mmiigghhtt  ccaauussee..  
  
AAggeennccyy  OOuuttccoommee  44..22  ‐‐  NNaattiioonnaall  ccaappaacciittiieess  ffoorr  DDiissaasstteerr  RRiisskk  MMaannaaggeemmeenntt  ((DDRRMM))  ssttrreennggtthheenneedd..    
  
AArrmmeenniiaa  iiss  ppaarrttiiccuullaarr  vvuullnneerraabbllee  ttoo  nnaattuurraall  ddiissaasstteerrss  aanndd  tthheerree  iiss  aa  nneeeedd  ttoo  iinnccrreeaassee  tthhee  ddiissaasstteerr  mmaannaaggeemmeenntt  
ccaappaacciittiieess  iinn  tthhee  ccoouunnttrryy..  TThhee  UUNN  ssyysstteemm,,  wwiitthh  ootthheerr  iinntteerrnnaattiioonnaall  ddoonnoorrss,,  wwiillll  pprroovviiddee  aassssiissttaannccee  ttoo  ddeevveelloopp  
tthheessee  ccaappaacciittiieess..  AA  kkeeyy  oouuttppuutt  wwiillll  bbee  tthhee  eennllaarrggeedd  ccaappaacciittiieess  ooff  llooccaall  aanndd  nnaattiioonnaall  iinnssttiittuuttiioonnss  ttoo  ddeevveelloopp  aanndd  
mmaannaaggee  eeffffiicciieenntt  ddiissaasstteerr  rriisskk  rreedduuccttiioonn  aanndd  mmaannaaggeemmeenntt  ssyysstteemmss..  
  

RREESSOOUURRCCEESS  
  
AA  ssiiggnniiffiiccaanntt  ppeerrcceennttaaggee  ooff  tthhee  ffuunnddiinngg  ffoorr  tthheessee  aaccttiivviittiieess  wwiillll  bbee  pprroovviiddeedd  ddiirreeccttllyy  tthhrroouugghh  UUNN  ssyysstteemm  
rreessoouurrcceess..  TThhee  bbaallaannccee  wwiillll  bbee  mmoobbiilliizzeedd  tthhrroouugghh  ppaarrttnneerrsshhiipp  wwiitthh  tthhee  bbii--llaatteerraall  aanndd  mmuullttii--llaatteerraall  ddoonnoorrss  aanndd  
tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt,,  wwhhiicchh  wwiillll  bbee  eennccoouurraaggeedd  ttoo  pprroovviiddee  ddiirreecctt  ssuuppppoorrtt  ffrroomm  tthhee  ssttaattee  bbuuddggeett  aanndd  ddeeddiiccaattee  ooffffiicciiaall  
ddeevveellooppmmeenntt  aassssiissttaannccee  iinnttoo  pprriioorriittyy  pprrooggrraammss..  IInn  aaddddiittiioonn,,  tthhee  pprriivvaattee  sseeccttoorr  aanndd  tthhee  DDiiaassppoorraa  wwiillll  bbee  
eennccoouurraaggeedd  ttoo  ppaarrttiicciippaattee  iinn  tthhee  pprrooggrraammss,,  iinncclluuddiinngg  tthhrroouugghh  PPuubblliicc--PPrriivvaattee  PPaarrttnneerrsshhiippss..  AAss  ppaarrtt  ooff  iittss  
ccoommmmiittmmeenntt  ttoo  pprroommoottee  eeffffeeccttiivvee  mmaannaaggeemmeenntt  aanndd  ddoonnoorr  ccoooorrddiinnaattiioonn,,  tthhee  UUNN  wwiillll  ccooooppeerraattee  wwiitthh  tthhee  
GGoovveerrnnmmeenntt  ttoo  eeffffiicciieennttllyy  aallllooccaattee  aanndd  mmaannaaggee  iittss  rreessoouurrcceess  aavvaaiillaabbllee  ffoorr  ddeevveellooppmmeenntt..    
  

IIMMPPLLEEMMEENNTTAATTIIOONN  
  
TThhee  rreessuullttss  ooff  tthhee  UUNNDDAAFF  wwiillll  bbee  aacchhiieevveedd  bbyy  22001155,,  iinn  lliinnee  wwiitthh  tthhee  ddeeaaddlliinnee  ffoorr  tthhee  aacchhiieevveemmeenntt  ooff  tthhee  gglloobbaall  
MMDDGGss..  TToo  iimmpplleemmeenntt  tthhee  UUNNDDAAFF,,  tthhee  UUNN  AAggeenncciieess,,  FFuunnddss  aanndd  PPrrooggrraammmmeess  wwiillll  pprreeppaarree  ccoouunnttrryy  pprrooggrraammss,,  
pprroojjeeccttss  aanndd  aaccttiivviittiieess  ccoonnssiisstteenntt  wwiitthh  tthhee  ssttrraatteeggiieess  oouuttlliinneedd  iinn  tthhiiss  ffrraammeewwoorrkk..  MMaakkiinngg  uussee  ooff  oonnee  ooff  tthhee  UUNN’’ss  
ccoommppaarraattiivvee  aaddvvaannttaaggeess,,  pprroojjeeccttss  iinn  mmaannyy  ccaasseess  wwiillll  ppiilloott  iinnnnoovvaattiivvee  iinniittiiaattiivveess  tthhaatt  wwiillll  llaatteerr  bbee  ssccaalleedd  uupp  
nnaattiioonnaallllyy  aanndd  pprroovviiddee  iinnppuutt  ffoorr  nnaattiioonnaall  ppoolliiccyy  mmaakkiinngg..  WWhheenn  rreelleevvaanntt,,  tthhee  UUNNCCTT  wwiillll  wwoorrkk  ttooggeetthheerr  tthhrroouugghh  
jjooiinntt  pprrooggrraammss  tthhaatt  wwiillll  eennhhaannccee  ssyynneerrggiieess  bbeettwweeeenn  tthhee  ddiiffffeerreenntt  UUNN  AAggeenncciieess  aanndd,,  ccoonnsseeqquueennttllyy,,  ccoosstt  
eeffffiicciieennccyy  aanndd  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  iimmppaacctt  ooff  tthhee  UUNNDDAAFF..  TThhrroouugghh  tthhee  mmeecchhaanniissmmss  ddeessccrriibbeedd  bbeellooww,,  tthhee  
GGoovveerrnnmmeenntt  ooff  AArrmmeenniiaa  aanndd  tthhee  HHeeaaddss  ooff  AAggeenncciieess  wwiillll  oovveerrsseeee  aallll  ssttrraatteeggiicc  aanndd  ooppeerraattiioonnaall  aassppeeccttss  ooff  
UUNNDDAAFF  iimmpplleemmeennttaattiioonn,,  aanndd  wwiillll  mmoonniittoorr  iittss  pprrooggrreessss..    
  
UUNNDDAAFF  IImmpplleemmeennttaattiioonn  AArrrraannggeemmeennttss  
TToo  eennssuurree  eeffffeeccttiivvee  UUNNDDAAFF  iimmpplleemmeennttaattiioonn,,  mmoonniittoorriinngg  aanndd  eevvaalluuaattiioonn,,  UUNNDDAAFF  OOuuttccoommee  GGrroouuppss  aanndd  aann  
UUNNDDAAFF  SStteeeerriinngg  CCoommmmiitttteeee  wwiillll  bbee  eessttaabblliisshheedd..  TThhee  RReessiiddeenntt  CCoooorrddiinnaattoorr’’ss  UUnniitt  wwiillll  sseerrvvee  aass  aa  sseeccrreettaarriiaatt  ooff  
tthhee  UUNNDDAAFF  SStteeeerriinngg  CCoommmmiitttteeee..  UUNN  TThheemmee  GGrroouuppss,,  ssuucchh  aass  tthhee  tthheemmee  ggrroouupp  oonn  HHIIVV//AAIIDDSS,,  aanndd  tthhee  UUNN  
CCoommmmuunniiccaattiioonnss  GGrroouupp  wwiillll  ccoonnttiinnuuee  wwiitthh  tthheeiirr  ffuunnccttiioonnss,,  aanndd  aaddddiittiioonnaall  oonneess  wwiillll  bbee  ccrreeaatteedd  iiff  aapppprroopprriiaattee  aanndd  
aass  nneeeeddeedd..  
  
UUNNDDAAFF  OOuuttccoommee  GGrroouuppss  wwiillll  bbee  eessttaabblliisshheedd..  TThhee  OOuuttccoommee  GGrroouuppss  wwiillll  bbee  ccoo--cchhaaiirreedd  bbyy  aa  
RReepprreesseennttaattiivvee//HHeeaadd  oorr  aa  DDeeppuuttyy  HHeeaadd  ooff  aa  UUNN  AAggeennccyy  aanndd  aa  DDeeppuuttyy  MMiinniisstteerr  ooff  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  ooff  AArrmmeenniiaa..  
GGrroouuppss  wwiillll  iinncclluuddee  ootthheerr  rreepprreesseennttaattiivveess  ffrroomm  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt,,  UUNN  AAggeenncciieess  aanndd  cciivviill  ssoocciieettyy  oorrggaanniizzaattiioonnss  ttoo  
eexxcchhaannggee  iinnffoorrmmaattiioonn,,  rreevviieeww  UUNNDDAAFF  iimmpplleemmeennttaattiioonn  aanndd  tthhee  aacchhiieevveemmeenntt  ooff  rreessuullttss,,  aass  wweellll  aass  ttoo  ddiissccuussss  
nneeww  ddeevveellooppmmeennttss  tthhaatt  mmaayy  aaffffeecctt  tthhee  UUNNDDAAFF..  TThhee  UUNNDDAAFF  OOuuttccoommee  GGrroouuppss  wwiillll  ooppeerraattee  bbaasseedd  oonn  aannnnuuaall  



  

     Page 14   
     

wwoorrkk--ppllaannss  aapppprroovveedd  bbyy  aann  UUNNDDAAFF  SStteeeerriinngg  CCoommmmiitttteeee  iinn  tthhee  bbeeggiinnnniinngg  ooff  tthhee  yyeeaarr..  TThhee  UUNNDDAAFF  OOuuttccoommee  
ggrroouupp  ccoo--cchhaaiirr  rreepprreesseennttiinngg  aa  UUNN  AAggeennccyy  iiss  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  eennssuurriinngg  sseeccrreettaarriiaall  ssuuppppoorrtt  ttoo  tthhee  OOuuttccoommee  
GGrroouupp..  OOuuttccoommee  GGrroouuppss  wwiillll  bbee  aallssoo  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  tthhee  ddeessiiggnn  aanndd  mmoonniittoorriinngg  ooff  JJooiinntt  PPrrooggrraammss  aass  
aapppprroopprriiaattee..  AAtt  tthhee  eenndd  ooff  tthhee  yyeeaarr  eeaacchh  OOuuttccoommee  GGrroouupp  wwiillll  ccoonndduucctt  aann  AAnnnnuuaall  PPrrooggrreessss  RReevviieeww  ooff  tthhee  
rreessppeeccttiivvee  UUNNDDAAFF  OOuuttccoommee  aanndd  wwiillll  pprreeppaarree  aann  AAnnnnuuaall  PPrrooggrreessss  RReeppoorrtt,,  wwhhiicchh  wwiillll  bbee  aa  ssyynntthheessiiss  ooff  tthhee  
AAggeennccyy  ssppeecciiffiicc  aanndd  JJooiinntt  PPrrooggrraamm  pprrooggrreessss  rreeppoorrttss..    
  
UUNNDDAAFF  SStteeeerriinngg  CCoommmmiitttteeee  
AA  hhiigghh--lleevveell  UUNNDDAAFF  SStteeeerriinngg  CCoommmmiitttteeee  wwiillll  bbee  eessttaabblliisshheedd  iinncclluuddiinngg  sseenniioorr  GGoovveerrnnmmeenntt  ooffffiicciiaallss  ((iinncclluuddiinngg  
tthhee  DDeeppuuttyy  MMiinniisstteerr  ooff  FFiinnaannccee)),,  tthhee  UUNNCCTT  ((UUnniitteedd  NNaattiioonnss  CCoouunnttrryy  TTeeaamm))  aanndd  CCoo--cchhaaiirrss  ooff  tthhee  UUNNDDAAFF  
OOuuttccoommee  GGrroouuppss..  TThhee  SStteeeerriinngg  CCoommmmiitttteeee  wwiillll  bbee  ccoo--cchhaaiirreedd  bbyy  tthhee  UUNN  RRCC  aanndd  aa  rreepprreesseennttaattiivvee  ooff  tthhee  PPrriimmee  
MMiinniisstteerr’’ss  OOffffiiccee..  IItt  wwiillll  bbee  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  tthhee  rreevviieeww  aanndd  aapppprroovvaall  ooff  UUNNDDAAFF  OOuuttccoommee  GGrroouuppss  TTOORRss,,  aannnnuuaall  
wwoorrkk--ppllaannss,,  mmoonniittoorriinngg  tthheeiirr  wwoorrkk,,  aanndd  aapppprroovvaall  ooff  tthhee  AAnnnnuuaall  PPrrooggrreessss  RReeppoorrttss  ddeevveellooppeedd  bbyy  tthhee  OOuuttccoommee  
GGrroouuppss..    
  
TThhee  SStteeeerriinngg  CCoommmmiitttteeee  wwiillll  hhoolldd  aatt  lleeaasstt  oonnee  mmeeeettiinngg  aannnnuuaallllyy,,  aatt  tthhee  bbeeggiinnnniinngg  ooff  tthhee  yyeeaarr,,  ttoo  rreevviieeww  aanndd  
aapppprroovvee  aann  uuppddaatteedd  UUNNDDAAFF  MM&&EE  PPllaann,,  tthhee  UUNNDDAAFF  OOuuttccoommee  GGrroouuppss  aannnnuuaall  wwoorrkk--ppllaannss,,  aanndd  ttoo  rreevviieeww  
pprrooggrreessss  iinn  aacchhiieevviinngg  UUNNDDAAFF  rreessuullttss  aanndd  aapppprroovvee  aa  ccoonnssoolliiddaatteedd  AAnnnnuuaall  PPrrooggrreessss  RReeppoorrtt  ffooccuussiinngg  oonn  tthhee  
ssttrraatteeggiieess,,  iimmpplleemmeennttaattiioonn  mmooddaalliittiieess  aanndd  ccoooorrddiinnaattiioonn  mmeecchhaanniissmmss  rreeqquuiirreedd  ttoo  aacchhiieevvee  UUNNDDAAFF  rreessuullttss  iinn  aallll  
aarreeaass  ooff  ccooooppeerraattiioonn..  
  

MMOONNIITTOORRIINNGG  AANNDD  EEVVAALLUUAATTIIOONN  
  
TToo  eennssuurree  tthhaatt  pprrooggrraammss  aanndd  pprroojjeeccttss  aarree  eeffffeeccttiivveellyy  iimmpplleemmeenntteedd,,  aann  UUNNDDAAFF  mmoonniittoorriinngg  aanndd  eevvaalluuaattiioonn  
ssyysstteemm  wwiillll  bbee  eessttaabblliisshheedd  bbaasseedd  oonn  tthhee  UUNNDDAAFF  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ssttrruuccttuurree  aanndd  wwiitthh  tthhee  aaiimm  ooff::  ((aa))  uussiinngg  
ttrraannssppaarreenntt  aanndd  ccoonnttiinnuuoouuss  mmeecchhaanniissmmss  ttoo  hheellpp  UUNN  AAggeenncciieess  aanndd,,  iiff  aapppprroopprriiaattee,,  ootthheerr  ddeevveellooppmmeenntt  ppaarrttnneerrss,,  
aasssseessss  tthhee  ssttrreennggtthh  aanndd  wweeaakknneesssseess  aass  wweellll  aass  tthhee  rreessuullttss  ooff  tthheeiirr  pprrooggrraammss  aanndd  pprroojjeeccttss;;  ((bb))  ssttrreennggtthheenniinngg  
tthhee  mmoonniittoorriinngg  aanndd  eevvaalluuaattiioonn  ccaappaacciittyy  ooff  nnaattiioonnaall  aaccttoorrss..  TThhee  ssyysstteemm  wwiillll  ddeeppeenndd  ttoo  aa  ggrreeaatt  eexxtteenndd  oonn  tthhee  
qquuaalliittyy  ooff,,  aanndd  mmeetthhooddoollooggiieess  uusseedd  ttoo  ttrraacckk  tthhee  iinnddiiccaattoorrss  ffoorr  eeaacchh  ooff  tthhee  UUNNDDAAFF  aarreeaass  ooff  ccooooppeerraattiioonn..  TThhee  
iinnddiiccaattoorrss  tthhaatt  hhaavvee  bbeeeenn  iiddeennttiiffiieedd  ttoo  mmoonniittoorr  UUNNDDAAFF  iimmpplleemmeennttaattiioonn  aarree  iinn  lliinnee  wwiitthh  tthhee  MMDDGG  nnaattiioonnaall  
ttaarrggeettss  aanndd  ggooaallss’’  iinnddiiccaattoorrss  aanndd  wwiillll  bbee  aaddjjuusstteedd  iinn  aaccccoorrddaannccee  ttoo  tthhee  SSDDPP  iinnddiiccaattoorrss,,  aass  ssoooonn  aass  tthhee  
mmoonniittoorriinngg  aanndd  eevvaalluuaattiioonn  ffrraammeewwoorrkk  ffoorr  tthhee  llaatttteerr  iiss  ddeevveellooppeedd  aanndd  wwhhiicchh  wwiillll  bbee  ssuuppppoorrtteedd  bbyy  DDeevvIInnffoo  
((““AArrmmeenniiaa--IInnffoo””))..    
  
BBaasseelliinnee  ddaattaa  ffoorr  tthhee  UUNNDDAAFF  iinnddiiccaattoorrss  wwiillll  bbee  iinnccoorrppoorraatteedd  iinnttoo,,  aanndd  rreegguullaarrllyy  ttrraacckkeedd  aatt  cceennttrraall  aanndd  llooccaall  
lleevveellss  tthhrroouugghh  tthhee  NNaattiioonnaall  SSttaattiissttiiccaall  SSeerrvviiccee  ((NNSSSS)),,  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt’’ss  MMoonniittoorriinngg  aanndd  AAnnaallyyssiiss  ((MM&&AA))  UUnniittss  
aanndd  ssoocciiaall  ssuuppppoorrtt  ggrroouuppss..  TThhee  MMoonniittoorriinngg  aanndd  EEvvaalluuaattiioonn  ssyysstteemm  ooff  tthhee  UUNNDDAAFF  iinncclluuddeess  tthhee  MM&&EE  PPllaann  
((nnaarrrraattiivvee  ccoommppoonneenntt  ddeessccrriibbiinngg  MM&&EE  mmaannaaggeemmeenntt,,  MM&&EE  FFrraammeewwoorrkk  aanndd  MM&&EE  CCaalleennddaarr));;  AAnnnnuuaall  pprrooggrreessss  
rreevviieewwss  ooff  UUNNDDAAFF  OOuuttccoommeess  ccoonndduucctteedd  bbyy  OOuuttccoommee  GGrroouuppss;;  AAnnnnuuaall  UUNNDDAAFF  RReevviieewwss  ccoonndduucctteedd  bbyy  tthhee  
SStteeeerriinngg  CCoommmmiitttteeee  aanndd  aann  UUNNDDAAFF  EEvvaalluuaattiioonn  ccoommmmiissssiioonneedd  bbyy  tthhee  SStteeeerriinngg  CCoommmmiitttteeee  wwiitthh  ssuuppppoorrtt  ooff  tthhee  
RRCC  UUnniitt..    
  
UUNNDDAAFF  AAnnnnuuaall  RReevviieewwss  
AAnn  UUNNDDAAFF  AAnnnnuuaall  RReevviieeww  MMeeeettiinngg  wwiillll  bbee  ccoonndduucctteedd  wwhheerree  tthhee  AAnnnnuuaall  PPrrooggrreessss  RReeppoorrttss  ooff  tthhee  UUNNDDAAFF  
OOuuttccoommee  GGrroouuppss  wwiillll  bbee  pprreesseenntteedd  aanndd  ddiissccuusssseedd..  PPrriioorr  ttoo  tthhaatt  jjooiinntt  mmeeeettiinngg  eeaacchh  OOuuttccoommee  ggrroouupp  wwiillll  ccoonndduucctt  
aann  AAnnnnuuaall  pprrooggrreessss  rreevviieeww  ooff  tthhee  rreessppeeccttiivvee  OOuuttccoommee//ss  wwhhiicchh  wwiillll  bbee  rreefflleecctteedd  iinn  tthhee  rreeppoorrtt..  TThhee  UUNN  
CCoooorrddiinnaattiioonn  UUnniitt  wwiillll  iinnccoorrppoorraattee  tthhee  aannnnuuaall  rreeppoorrttss  ooff  tthhee  OOuuttccoommee  GGrroouuppss  aanndd  pprreeppaarree  aanndd  ssuubbmmiitt  tthheemm  ttoo  
tthhee  SStteeeerriinngg  CCoommmmiitttteeee  ffoorr  tthhee  JJooiinntt  AAnnnnuuaall  RReevviieeww..  AAnn  AAnnnnuuaall  RReevviieeww  RReeppoorrtt  wwiillll  aallssoo  bbee  ddeevveellooppeedd  
pprreesseennttiinngg  tthhee  ddeecciissiioonnss  ooff  tthhee  SStteeeerriinngg  CCoommmmiitttteeee..  TThhee  ffiinnddiinnggss  ooff  bbootthh  CCoonnssoolliiddaatteedd  AAnnnnuuaall  RReeppoorrtt  aanndd  
AAnnnnuuaall  RReevviieeww  RReeppoorrtt  wwiillll  bbee  iinncclluuddeedd  iinn  tthhee  AAnnnnuuaall  RReeppoorrtt  ooff  tthhee  RReessiiddeenntt  CCoooorrddiinnaattoorr..    
  
UUNNDDAAFF  EEvvaalluuaattiioonn  
AAnn  UUNNDDAAFF  EEvvaalluuaattiioonn  wwiillll  bbee  ccoonndduucctteedd  iinn  tthhee  ppeennuullttiimmaattee  yyeeaarr  ((ffiifftthh  yyeeaarr  iinn  tthhiiss  ccaassee))  ooff  tthhee  pprrooggrraammmmiinngg  
ccyyccllee..  TThhee  aaiimm  ooff  tthhee  EEvvaalluuaattiioonn  wwiillll  bbee  ttoo  oobbttaaiinn  ssuubbssttaannttiivvee  ffeeeeddbbaacckk  ffrroomm  UUNNDDAAFF  ppaarrttnneerrss  oonn  tthhee  pprrooggrreessss  
mmaaddee  ttoowwaarrddss  aacchhiieevviinngg  UUNNDDAAFF  oobbjjeeccttiivveess  iinn  eeaacchh  ooff  tthhee  aarreeaass  ooff  ccooooppeerraattiioonn..  IInn  aaddddiittiioonn  ttoo  iiddeennttiiffyyiinngg  
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aacchhiieevveemmeennttss,,  tthhee  FFiinnaall  EEvvaalluuaattiioonn  wwiillll  aallssoo  ddeessccrriibbee  oobbssttaacclleess  aaffffeeccttiinngg  iimmpplleemmeennttaattiioonn..  BBeesstt  pprraaccttiicceess  aanndd  
lleessssoonnss  lleeaarrnneedd  eemmeerrggiinngg  ffrroomm  tthhee  UUNNDDAAFF  pprroocceessss  wwiillll  bbee  ddiisssseemmiinnaatteedd  bbrrooaaddllyy  iinn  AArrmmeenniiaa  aanndd  tthhrroouugghh  tthhee  
UUNN  gglloobbaall  nneettwwoorrkk..    
  
RRiisskkss  aanndd  AAssssuummppttiioonnss  
DDuurriinngg  tthhee  mmoonniittoorriinngg  pprroocceessss,,  ssppeecciiaall  aatttteennttiioonn  wwiillll  bbee  ggiivveenn  ttoo  ttrraacckkiinngg  tthhee  mmaajjoorr  rriisskkss  aanndd  aassssuummppttiioonnss  tthhaatt  
mmaayy  iimmppaacctt  ppoossiittiivveellyy  oorr  nneeggaattiivveellyy  oonn  tthhee  aacchhiieevveemmeenntt  ooff  UUNNDDAAFF  oobbjjeeccttiivveess  iinncclluuddiinngg::  ((aa))  IImmppaacctt  ooff  tthhee  
gglloobbaall  ffiinnaanncciiaall  ccrriissiiss  oonn  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  AArrmmeenniiaa’’ss  eeccoonnoommyy  aanndd  ssoocciiaall  sseeccttoorrss,,  tthhee  rraattee  ooff  iittss  ggrroowwtthh  aanndd  
ccoonnsseeqquueennttllyy,,  iimmppaacctt  oonn  AArrmmeenniiaa’’ss  ppoovveerrttyy  rreedduuccttiioonn  eeffffoorrttss  dduurriinngg  tthhee  ppeerriioodd  ccoovveerreedd  bbyy  tthhee  UUNNDDAAFF..  ((bb))  
CCoonnttiinnuueedd  rreelleevvaannccee  ooff  tthhee  PPRRSSPP  ((SSDDPP))  aass  aa  nnaattiioonnaall  ddeevveellooppmmeenntt  ppllaann  dduurriinngg  tthhee  ppeerriioodd  ccoovveerreedd  bbyy  tthhee  
UUNNDDAAFF;;  ((bb))  PPoossssiibbllee  ppeeaaccee  aaggrreeeemmeenntt  wwiitthh  AAzzeerrbbaaiijjaann  rreeggaarrddiinngg  NNaaggoorrnnoo--KKaarraabbaagghh,,  aanndd  ffuullll  eessttaabblliisshhmmeenntt  
ooff  ddiipplloommaattiicc  rreellaattiioonnss  wwiitthh  TTuurrkkeeyy,,  tthhaatt  wwiillll  bboooosstt  AArrmmeenniiaa’’ss  iinntteeggrraattiioonn  iinnttoo  tthhee  rreeggiioonn  aanndd  ccoonnsseeqquueenntt  
ddeevveellooppmmeenntt  ppootteennttiiaall,,  ((cc))  PPoossssiibbllee  iimmppaacctt  ooff  cclliimmaattee  cchhaannggee  oonn  AArrmmeenniiaa’’ss  eeccoonnoommiicc  aanndd  ssoocciiaall  ddeevveellooppmmeenntt;;  
((cc))  tthhee  iinnaabbiilliittyy  ooff  dduuttyy--bbeeaarreerrss  ttoo  ppeerrffoorrmm  pprrooppeerrllyy  tthheeiirr  ffuunnccttiioonnss;;  ((dd))  llaacckk  ooff  ccaappaacciittyy  oorr  ccoommmmiittmmeenntt  ooff  
nnaattiioonnaall  iinnssttiittuuttiioonnss  aanndd  cciivviill  ssoocciieettyy  oorrggaanniizzaattiioonnss  ttoo  iimmpplleemmeenntt  hhiigghh  qquuaalliittyy  pprrooggrraammss  aanndd  pprroojjeeccttss;;  ((ee))  llaacckk  ooff  
ccoommmmiittmmeenntt  ffrroomm  ddoonnoorrss  ttoo  ssuuppppoorrtt  tthhee  aacchhiieevveemmeenntt  ooff  tthhee  MMDDGGss;;  aanndd  ((ff))  llaacckk  ooff  ssuuffffiicciieenntt  ccoollllaabboorraattiioonn  
aammoonngg  UUNN  AAggeenncciieess;;  ((gg))  llaacckk  ooff  ssuuffffiicciieenntt  rreessoouurrcceess  ttoo  ffuullllyy  iimmpplleemmeenntt  tthhee  UUNNDDAAFF,,  ppaarrttiiccuullaarrllyy  iinn  tthhee  ccoonntteexxtt  
ooff  tthhee  gglloobbaall  eeccoonnoommiicc  aanndd  ffiinnaanncciiaall  ccrriissiiss..  
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UUNNDDAAFF::  CCoooorrddiinnaattiioonn,,  MMoonniittoorriinngg  aanndd  EEvvaalluuaattiioonn  SSyysstteemm  

  
  
    

UNDAF Steering Committee
Co‐chairs: UN RC; PM's Office

Members: UNCT, Deputy Minister of Foreign Affaires, Deputy Minister of Finance, other co‐chairs of UNDAF Outcome Groups (OG)

Key Functions: (1) approval of TORs and work‐plans of OGs; (2) UNDAF Annual Review; (3) approval of changes in the UNDAF as 
required by the changing environment.

RC Unit

Key Functions: (1) preparing the yearly Monitoring and Evaluation Plan; (2) collating and analyzing the progress reports of the 
Groups and Committee; (3) arranging independent surveys and polls to analyze UNDAF programs and projects; (4) consolidating 
Annual Progress Reports of UNDAF Outcome Groups and preparing the Joint Annual Review Report; (5) supporting and facilitating
final UNDAF evaluation.

UNDAF Outcome Groups

Co‐chairs: UN Agency Head/Deputy Head; Deputy Minister of a Respective Ministry

Members: Governmental counterparts, UN Agency Representatives, Key Civil Society Partners, Development Partners

Key Functions: (1) preparing annual work‐plan of the group; (2) holding meetings to track/monitor the progress towards 
achievement of respective Outcome; (3) supporting to design and monitoring of Joint Programs, as appropriate; (4) preparing 
Annual Progress Reports and submit ting them to the RC Unit and UNDAF Steering Committee for review and approval; (5) 
supporting UNDAF evaluation process.

UNDAF Outcome Group 
1.

Equitable Economic 
Opportunities

Co‐chairs: UNIDO, Deputy 
Minister of Economy

UNDAF Outcome Group 
3. 

Social Services

Co‐chairs: UNICEF, Deputy 
Minister of Labour and 

Social Issues

UNDAF Outcome Group 
2. 

Democratic Governance

Co‐chairs: UNDP, Deputy 
Minister of Territorial 

Administration

UNDAF Outcome Group 
4. 

Environmental Issues and 
Crisis Management

Co‐chairs: UNDP, Deputy 
Minister of Nature 

Protection
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AANNNNEEXX  OONNEE::  UUNNDDAAFF  AArrmmeenniiaa  22001100--22001155  RReessuullttss  MMaattrriixx  
  

NNAATTIIOONNAALL  PPRRIIOORRIITTYY  11::  
AAcccceessss  ttoo  eennhhaanncceedd eeccoonnoommiicc ooppppoorrttuunniittiieess,, iinn lliinnee wwiitthh ssuussttaaiinnaabbllee  ddeevveellooppmmeenntt pprriinncciipplleess

UUNNDDAAFF  OOUUTTCCOOMMEE  11::    
IInncclluussiivvee  aanndd  ssuussttaaiinnaabbllee  ggrroowwtthh  iiss  pprroommootteedd  bbyy  rreedduucciinngg  ddiissppaarriittiieess  aanndd  eexxppaannddiinngg  eeccoonnoommiicc  aanndd  ssoocciiaall  ooppppoorrttuunniittiieess  ffoorr  vvuullnneerraabbllee  ggrroouuppss..  

AAggeennccyy  OOuuttccoommeess  AAggeennccyy  OOuuttppuuttss  RRoollee  ooff  PPaarrttnneerrss  
RReessoouurrccee  

MMoobbiilliizzaattiioonn  
TTaarrggeettss  

AAggeennccyy  OOuuttccoommee  11..11    
NNaattiioonnaall  ppoolliicciieess,,  ssttrraatteeggiieess  aanndd  
pprrooggrraammmmeess  rreedduuccee  ddiissppaarriittiieess  
bbeettwweeeenn  rreeggiioonnss  aanndd  ssppeecciiffiicc  
vvuullnneerraabbllee  ggrroouuppss..  

AAGGEENNCCYY  OOUUTTPPUUTT  11..11..11    
RReegguullaattoorryy  ffrraammeewwoorrkk  aanndd  
mmeecchhaanniissmmss//eennaabblliinngg  eennvviirroonnmmeenntt  
iinncclluuddiinngg  aacccceessss  ttoo  ccrreeddiitt  aanndd  
eennttrreepprreenneeuurrsshhiipp  ttrraaiinniinngg,,  ttoo  
eessttaabblliisshh  aanndd  rreevviittaalliizzee  SSMMEE((ss))  
ssttrreennggtthheenneedd..    

LLeeaaddiinngg  UUNN  AAggeennccyy  ––  UUNNDDPP  
UUNN  AAggeenncciieess  ccoonnttrriibbuuttiinngg  ttoo  oouuttppuutt  ––  UUNNIIDDOO,,  FFAAOO,,  UUNNEESSCCOO,,  IITTCC,,  IILLOO,,  UUNNVV  
KKeeyy  GGoovveerrnnmmeennttaall  PPaarrttnneerrss::  MMiinniissttrryy  ooff  EEccoonnoommyy,,  MMiinniissttrryy  ooff  TTeerrrriittoorriiaall  
AAddmmiinniissttrraattiioonn,,  MMiinniissttrryy  ooff  LLaabboouurr  aanndd  SSoocciiaall  IIssssuueess,,  MMiinniissttrryy  ooff  AAggrriiccuullttuurree,,  MMiinniissttrryy  ooff  
CCuullttuurree,,  SSMMEE  DDNNCC,,  LLooccaall  AAuutthhoorriittiieess  
OOtthheerr  PPaarrttnneerrss::  BBuussiinneessss  AAssssoocciiaattiioonnss,,  RReeppuubblliiccaann  UUnniioonn  ooff  EEmmppllooyyeerrss,,  AArrmmeenniiaann  
DDiiaassppoorraa    

33..115566..000000  

AAGGEENNCCYY  OOUUTTPPUUTT  11..11..22    
PPoolliiccyy  ffrraammeewwoorrkk  aanndd  mmeecchhaanniissmmss  
ttoo  bbuuiilldd  aa  kknnoowwlleeddggee  eeccoonnoommyy  
bbaasseedd  oonn  sscciieennccee  tteecchhnnoollooggyy  aanndd  
iinnnnoovvaattiioonn  iinnttrroodduucceedd..  

  LLeeaaddiinngg  UUNN  AAggeennccyy  ––UUNNEESSCCOO  
UUNN  AAggeenncciieess  ccoonnttrriibbuuttiinngg  ttoo  oouuttppuutt  ––  UUNNIIDDOO,,  UUNNDDPP  
KKeeyy  GGoovveerrnnmmeennttaall  PPaarrttnneerrss::  MMiinniissttrryy  ooff  EEccoonnoommyy,,  MMiinniissttrryy  ooff  EEdduuccaattiioonn  aanndd  SScciieennccee  
OOtthheerr  PPaarrttnneerrss::  AAccaaddeemmiicc  IInnssttiittuuttiioonnss,,  PPrriivvaattee  sseeccttoorr,,  AArrmmeenniiaann  DDiiaassppoorraa  

887700..000000  

AAGGEENNCCYY  OOUUTTPPUUTT  11..11..33    
LLooccaall  pprroodduucceerrss  aarree  bbeetttteerr  aabbllee  ttoo  
mmeeeett  iinntteerrnnaattiioonnaall  ssttaannddaarrddss  oonn  
qquuaalliittyy  mmaannaaggeemmeenntt,,  ssaaffeettyy  aanndd  
uussee  ooff  tteecchhnnoollooggiieess..  

LLeeaaddiinngg  UUNN  AAggeennccyy  ––  UUNNIIDDOO  
UUNN  AAggeenncciieess  ccoonnttrriibbuuttiinngg  ttoo  oouuttppuutt  ––  FFAAOO,,  IITTCC;;  WWHHOO  --tteecchhnniiccaall  eexxppeerrttiissee    
KKeeyy  GGoovveerrnnmmeennttaall  PPaarrttnneerrss::  MMiinniissttrryy  ooff  EEccoonnoommyy,,  MMiinniissttrryy  ooff  AAggrriiccuullttuurree,,  MMiinniissttrryy  ooff  
HHeeaalltthh,,  MMiinniissttrryy  ooff  EEdduuccaattiioonn  aanndd  SScciieennccee,,  MMiinniissttrryy  ooff  FFiinnaannccee  
OOtthheerr  PPaarrttnneerrss::  AAccaaddeemmiicc  IInnssttiittuuttiioonnss,,  PPrriivvaattee  sseeccttoorr,,  LLaabboorraattoorriieess,,    

77..000000..000000  

AAGGEENNCCYY  OOUUTTPPUUTT  11..11..44    
NNaattiioonnaall  OOccccuuppaattiioonnaall  SSaaffeettyy  aanndd  
HHeeaalltthh  pprrooggrraammmmee  ddeevveellooppeedd  aanndd  
iinnttrroodduucceedd..  

LLeeaaddiinngg  UUNN  AAggeennccyy  ––  IILLOO  
KKeeyy  GGoovveerrnnmmeennttaall  PPaarrttnneerrss::  MMiinniissttrryy  ooff  LLaabboouurr  aanndd  SSoocciiaall  IIssssuueess,,  MMiinniissttrryy  ooff  
EEccoonnoommyy,,  MMiinniissttrryy  ooff  HHeeaalltthh  
OOtthheerr  PPaarrttnneerrss::  RReeppuubblliiccaann  UUnniioonn  ooff    EEmmppllooyyeerrss,,  TTrraaddee  UUnniioonnss  CCoonnffeeddeerraattiioonn,,  
BBuussiinneessss  AAssssoocciiaattiioonnss,,  PPrriivvaattee  sseeccttoorr  

55..000000  

AAggeennccyy  OOuuttccoommee  11..22    
VVuullnneerraabbllee  ggrroouuppss  hhaavvee  ggrreeaatteerr  
aacccceessss  ttoo  eeccoonnoommiicc  
ooppppoorrttuunniittiieess  iinn  ttaarrggeetteedd  
rreeggiioonnss  ooff  AArrmmeenniiaa    
  

AAGGEENNCCYY  OOUUTTPPUUTT  11..22..11    
NNaattiioonnaall  aanndd  llooccaall  ccaappaacciittiieess  ttoo  
ddeevveelloopp  aanndd  iimmpplleemmeenntt  iinnnnoovvaattiivvee  
aanndd  ddiivveerrssiiffiieedd  iinnccoommee--ggeenneerraattiinngg  
ppoolliicciieess  aanndd  pprraaccttiicceess  ttaarrggeettiinngg  tthhee  
mmoosstt  vvuullnneerraabbllee  ggrroouuppss  
ssttrreennggtthheenneedd..  

LLeeaaddiinngg  UUNN  AAggeennccyy  ––  UUNNDDPP  
UUNN  AAggeenncciieess  ccoonnttrriibbuuttiinngg  ttoo  oouuttppuutt  --  FFAAOO,,  WWFFPP,,  UUNNHHCCRR,,  UUNNEESSCCOO,,  UUNNIIDDOO  
KKeeyy  GGoovveerrnnmmeennttaall  PPaarrttnneerrss::  MMiinniissttrryy  ooff  EEccoonnoommyy,,  MMiinniissttrryy  ooff  TTeerrrriittoorriiaall  
AAddmmiinniissttrraattiioonn,,  MMiinniissttrryy  ooff  AAggrriiccuullttuurree,,  MMiinniissttrryy  ooff  CCuullttuurree,,  LLooccaall  AAuutthhoorriittiieess  
OOtthheerr  PPaarrttnneerrss::  CCBBOOss,,  AArrmmeenniiaann  DDiiaassppoorraa  

55..993300..000000  
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AAGGEENNCCYY  OOUUTTPPUUTT  11..22..22    
VVooccaattiioonnaall  eedduuccaattiioonn,,  ttrraaiinniinngg  aanndd  
lliiffee--lloonngg  eedduuccaattiioonn  pprrooggrraammmmeess  
pprroovviiddee  vvuullnneerraabbllee  ggrroouuppss  wwiitthh  tthhee  
sskkiillllss  aanndd  kknnoowwlleeddggee  nneecceessssaarryy  ttoo  
mmeeeett  tthhee  ddeemmaannddss  ooff  tthhee  llaabboouurr  
mmaarrkkeett..    

LLeeaaddiinngg  UUNN  AAggeennccyy  ––  UUNNDDPP  
UUNN  AAggeenncciieess  ccoonnttrriibbuuttiinngg  ttoo  oouuttppuutt  ––  UUNNIIDDOO,,  IILLOO,,  UUNNHHCCRR,,  UUNNEESSCCOO,,  UUNNVV  
KKeeyy  GGoovveerrnnmmeennttaall  PPaarrttnneerrss::  MMiinniissttrryy  ooff  EEccoonnoommyy,,  MMiinniissttrryy  ooff  TTeerrrriittoorriiaall  
AAddmmiinniissttrraattiioonn,,  MMiinniissttrryy  ooff  EEdduuccaattiioonn  aanndd  SScciieennccee,,  MMiinniissttrryy  ooff  LLaabboouurr  aanndd  SSoocciiaall  IIssssuueess,,  
MMiinniissttrryy  ooff  SSppoorrtt  aanndd  YYoouutthh  AAffffaaiirreess  
OOtthheerr  PPaarrttnneerrss::  AAccaaddeemmiicc  IInnssttiittuuttiioonnss,,  PPrriivvaattee  sseeccttoorr  

33..555566..000000  

AAGGEENNCCYY  OOUUTTPPUUTT  11..22..33    
PPrriivvaattee  ppuubblliicc  ppaarrttnneerrsshhiippss  ((PPPPPPss))  
aarree  ccrreeaatteedd  iinn  ttaarrggeetteedd  aarreeaass  ttoo  
pprroovviiddee  aalltteerrnnaattiivvee  lliivveelliihhoooodd  
ooppppoorrttuunniittiieess  aanndd  iimmpprroovveedd  sseerrvviiccee  
pprroovviissiioonn..    

LLeeaaddiinngg  UUNN  AAggeennccyy  ––  UUNNDDPP  
UUNN  AAggeenncciieess  ccoonnttrriibbuuttiinngg  ttoo  oouuttppuutt  ––  FFAAOO,,  UUNNHHCCRR,,  UUNNEESSCCOO  
KKeeyy  GGoovveerrnnmmeennttaall  PPaarrttnneerrss::  MMiinniissttrryy  ooff  EEccoonnoommyy,,  MMiinniissttrryy  ooff  TTeerrrriittoorriiaall  
AAddmmiinniissttrraattiioonn  
OOtthheerr  PPaarrttnneerrss::  EEuurraassiiaa  FFoouunnddaattiioonn,,  BBrriittiisshh  CCoouunncciill,,  AAmmeerriiccaann  CChhaammbbeerr  ooff  CCoommmmeerrccee  
iinn  AArrmmeenniiaa  ((AAmmCChhaamm)),,  UUnniioonn  ooff  MMaannuuffaaccttuurreerrss  aanndd  BBuussiinneessssmmeenn  ((EEmmppllooyyeerrss))  ooff  
AArrmmeenniiaa  ((UUMMBB((EE))AA)),,  BBuussiinneessss  AAssssoocciiaattiioonnss,,  PPrriivvaattee  sseeccttoorr  

22..333300..000000  

AAGGEENNCCYY  OOUUTTPPUUTT  11..22..44    
CCoommppaanniieess  ddeevveelloopp  aanndd  iimmpplleemmeenntt  
CCoorrppoorraattee  SSoocciiaall  RReessppoonnssiibbiilliittyy  
((CCSSRR))  ssttrraatteeggiieess..  
  

LLeeaaddiinngg  UUNN  AAggeennccyy  ––  UUNNDDPP  
KKeeyy  GGoovveerrnnmmeennttaall  PPaarrttnneerrss::  MMiinniissttrryy  ooff  EEccoonnoommyy,,  MMiinniissttrryy  ooff  TTeerrrriittoorriiaall  
AAddmmiinniissttrraattiioonn  
OOtthheerr  PPaarrttnneerrss::  EEuurraassiiaa  FFoouunnddaattiioonn,,  BBrriittiisshh  CCoouunncciill,,  AAmmCChhaamm,,  UUMMBBAA,,  BBuussiinneessss  
AAssssoocciiaattiioonnss,,  PPrriivvaattee  sseeccttoorr  

779933..000000  
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NNAATTIIOONNAALL  PPRRIIOORRIITTYY  22::  
IInnccrreeaassee  tthhee  ccaappaacciittyy  ooff  cciittiizzeennss  ttoo  ppaarrttiicciippaattee,, eexxeerrcciissee tthheeiirr rriigghhttss aanndd rreessppoonnssiibbiilliittiieess aanndd  ggoovveerrnnmmeenntt iinnssttiittuuttiioonnss ttoo ccoommppllyy wwiitthh tthheeiirr oobblliiggaattiioonnss..

UUNNDDAAFF  OOUUTTCCOOMMEE  22::    
DDeemmooccrraattiicc  ggoovveerrnnaannccee  iiss  ssttrreennggtthheenneedd  bbyy  iimmpprroovviinngg  aaccccoouunnttaabbiilliittyy,,  pprroommoottiinngg  iinnssttiittuuttiioonnaall  aanndd  ccaappaacciittyy  ddeevveellooppmmeenntt  aanndd  eexxppaannddiinngg  ppeeooppllee’’ss  ppaarrttiicciippaattiioonn..  

AAggeennccyy  OOuuttccoommeess  AAggeennccyy  OOuuttppuuttss  RRoollee  ooff  PPaarrttnneerrss  
RReessoouurrccee  

MMoobbiilliizzaattiioonn  
TTaarrggeettss  

AAggeennccyy  OOuuttccoommee  22..11    
IImmpprroovveedd  ssttrruuccttuurreess  aanndd  
mmeecchhaanniissmmss  aatt  bbootthh  cceennttrraalliizzeedd  
aanndd  ddeecceennttrraalliizzeedd  lleevveellss  eennssuurree  
tthhee  pprrooggrreessssiivvee  rreeaalliizzaattiioonn  ooff  
hhuummaann  rriigghhttss..    

AAGGEENNCCYY  OOUUTTPPUUTT  22..11..11    
SSttrreennggtthheenneedd  lleeggaall  aanndd  iinnssttiittuuttiioonnaall  
ccaappaacciittiieess  ooff  tthhee  HHuummaann  RRiigghhttss  
DDeeffeennddeerr’’ss  OOffffiiccee  aanndd  ootthheerr  
iinnssttiittuuttiioonnss  ttoo  pprroommoottee  aanndd  pprrootteecctt  
hhuummaann  rriigghhttss  aatt  nnaattiioonnaall  aanndd  llooccaall  
lleevveellss..  

LLeeaaddiinngg  UUNN  AAggeennccyy  ––  UUNNDDPP  
UUNN  AAggeenncciieess  ccoonnttrriibbuuttiinngg  ttoo  oouuttppuutt  ––  UUNNIICCEEFF,,  UUNNHHCCRR,,  UUNNEESSCCOO  
KKeeyy  GGoovveerrnnmmeennttaall  PPaarrttnneerrss::  HHuummaann  RRiigghhttss  DDeeffeennddeerr’’ss  OOffffiiccee,,  MMiinniissttrryy  ooff  JJuussttiiccee,,  
NNaattiioonnaall  AAsssseemmbbllyy,,  CCoouurrttss,,  SSttaattee  MMiiggrraattiioonn  AAggeennccyy,,  LLooccaall  AAuutthhoorriittiieess  
OOtthheerr  PPaarrttnneerrss::  HHuummaann  RRiigghhttss  NNGGOO  CCoommmmuunniittyy,,  GGTTZZ,,  UUSSAAIIDD,,  OOSSCCEE,,  CCoouunncciill  ooff  
EEuurrooppee,,  EEUU//TTAACCIISS  

11..992200..000000  

AAGGEENNCCYY  OOUUTTPPUUTT  22..11..22  
KKeeyy  cchhiilldd  pprrootteeccttiioonn  bbooddiieess  aatt  
nnaattiioonnaall  aanndd  llooccaall  lleevveellss  aarree  bbeetttteerr  
aabbllee  ttoo  pprrootteecctt  tthhee  rriigghhttss  ooff  
cchhiillddrreenn  aanndd  iimmpplleemmeenntt  tthhee  
CCoonnvveennttiioonn  ooff  tthhee  RRiigghhttss  ooff  
CChhiillddrreenn  ((CCRRCC))..  

LLeeaaddiinngg  UUNN  AAggeennccyy  ––  UUNNIICCEEFF  
UUNN  AAggeenncciieess  ccoonnttrriibbuuttiinngg  ttoo  oouuttppuutt  ––  UUNNDDPP  
KKeeyy  GGoovveerrnnmmeennttaall  PPaarrttnneerrss::  MMiinniissttrryy  ooff  LLaabboouurr  aanndd  SSoocciiaall  IIssssuueess,,  MMiinniissttrryy  ooff  
TTeerrrriittoorriiaall  AAddmmiinniissttrraattiioonn;;  HHuummaann  RRiigghhttss  DDeeffeennddeerr’’ss  OOffffiiccee,,  MMiinniissttrryy  ooff  JJuussttiiccee,,  NNaattiioonnaall  
AAsssseemmbbllyy,,  CCoouurrttss,,  LLooccaall  AAuutthhoorriittiieess  
OOtthheerr  PPaarrttnneerrss::  CChhiilldd  RRiigghhttss  NNGGOO  CCoommmmuunniittyy,,  EEUU//TTAACCIISS  

11..115500..000000  

AAGGEENNCCYY  OOUUTTPPUUTT  22..11..33  
IInnccrreeaasseedd  nnaattiioonnaall  aanndd  llooccaall  
ccaappaacciittiieess  ttoo  eennssuurree  ggeennddeerr  
eeqquuaalliittyy  aanndd  tthhee  eemmppoowweerrmmeenntt  ooff  
wwoommeenn..  

LLeeaaddiinngg  UUNN  AAggeennccyy  ––  UUNNDDPP  
UUNN  AAggeenncciieess  ccoonnttrriibbuuttiinngg  ttoo  oouuttppuutt  ––  UUNNFFPPAA,,  UUNNIICCEEFF,,  UUNNEESSCCOO  
KKeeyy  GGoovveerrnnmmeennttaall  PPaarrttnneerrss::  MMiinniissttrryy  ooff  FFoorreeiiggnn  AAffffaaiirrss,,  MMiinniissttrryy  ooff  LLaabboouurr  aanndd  SSoocciiaall  
IIssssuueess,,  MMiinniissttrryy  ooff  JJuussttiiccee,,  MMiinniissttrryy  ooff  TTeerrrriittoorriiaall  AAddmmiinniissttrraattiioonn,,  MMiinniissttrryy  ooff  HHeeaalltthh,,  
MMiinniissttrryy  ooff  SSppoorrtt  aanndd  YYoouutthh  AAffffaaiirrss,,  MMiinniissttrryy  ooff  EEdduuccaattiioonn  aanndd  SScciieennccee,,  NNaattiioonnaall  
AAsssseemmbbllyy,,  NNaattiioonnaall  CCeenntteerr  ooff  LLaabboouurr  aanndd  SSoocciiaall  RReesseeaarrcchh,,  RReeggiioonnaall  AAuutthhoorriittiieess,,    LLooccaall  
ggoovveerrnnaannccee  bbooddiieess,,  LLooccaall  AAuutthhoorriittiieess,,  HHuummaann  RRiigghhttss  DDeeffeennddeerr’’ss  OOffffiiccee,,  PPoolliiccee  
DDeeppaarrttmmeenntt,,  
OOtthheerr  PPaarrttnneerrss::  CCBBOOss,,  ffaaiitthh  bbaasseedd  oorrggaanniizzaattiioonnss  ((FFBBOOss)),,  mmeeddiiaa,,  NNGGOOss  wwoorrkkiinngg  iinn  tthhee  
ffiieelldd  ooff  ggeennddeerr  eeqquuaalliittyy  aanndd  ccoommbbaattiinngg  ggeennddeerr  bbaasseedd  vviioolleennccee  

11..552200..000000  

AAGGEENNCCYY  OOUUTTPPUUTT  22..11..44  
CCaappaacciittyy  ooff  ggoovveerrnnmmeenntt  
iinnssttiittuuttiioonnss  ttoo  mmaannaaggee  bboorrddeerrss,,  
mmiiggrraattiioonn,,  ccoommbbaatt  ttrraaffffiicckkiinngg  aanndd  
eeffffeeccttiivveellyy  pprrootteecctt  rriigghhttss  ooff  
mmiiggrraannttss,,  rreeffuuggeeeess  aanndd  ppeerrssoonnss  iinn  
nneeeedd  ooff  iinntteerrnnaattiioonnaall  pprrootteeccttiioonn  
eennhhaanncceedd..  

LLeeaaddiinngg  UUNN  AAggeennccyy  ––  UUNNHHCCRR  
UUNN  AAggeenncciieess  ccoonnttrriibbuuttiinngg  ttoo  oouuttppuutt  ––  UUNNDDPP,,  UUNNIICCEEFF,,  IILLOO,,  UUNNFFPPAA  --tteecchhnniiccaall  
eexxppeerrttiissee  oonn  ttrraaffffiicckkiinngg  aanndd  mmiiggrraattiioonn  iissssuueess  
KKeeyy  GGoovveerrnnmmeennttaall  PPaarrttnneerrss::  MMiinniissttrryy  ooff  TTeerrrriittoorriiaall  AAddmmiinniissttrraattiioonn,,  MMiiggrraattiioonn  AAggeennccyy,,  
MMiinniissttrryy  ooff  FFoorreeiiggnn  AAffffaaiirreess,,  MMiinniissttrryy  ooff  LLaabboouurr  aanndd  SSoocciiaall  IIssssuueess,,  MMiinniissttrryy  ooff  JJuussttiiccee,,  
MMiinniissttrryy  ooff  HHeeaalltthh,,  MMiinniissttrryy  ooff  EEdduuccaattiioonn  aanndd  SScciieennccee,,  NNaattiioonnaall  AAsssseemmbbllyy,,  PPoolliiccee  
DDeeppaarrttmmeenntt,,  GGeenneerraall  pprroosseeccuuttoorr’’ss  OOffffiiccee,,  LLooccaall  AAuutthhoorriittiieess  
OOtthheerr  PPaarrttnneerrss::  CCBBOOss,,  NNGGOOss    

22..110055..000000  



  

2200  
  

AAGGEENNCCYY  OOUUTTPPUUTT  22..11..55  
CCaappaacciittyy  ooff  ppuubblliicc  iinnssttiittuuttiioonnss  ttoo  
mmeeeett  aannttii--ccoorrrruuppttiioonn  oobblliiggaattiioonnss  
uunnddeerr  iinntteerrnnaattiioonnaall  ccoommmmiittmmeennttss  
aanndd  ooff  cciivviill  ssoocciieettyy  ttoo  mmoonniittoorr  aannttii--
ccoorrrruuppttiioonn  iinniittiiaattiivveess  iiss  eennhhaanncceedd..  

LLeeaaddiinngg  UUNN  AAggeennccyy  ––  UUNNDDPP    
KKeeyy  GGoovveerrnnmmeennttaall  PPaarrttnneerrss::  MMiinniissttrryy  ooff  TTeerrrriittoorriiaall  AAddmmiinniissttrraattiioonn,,  MMiinniissttrryy  ooff  FFoorreeiiggnn  
AAffffaaiirreess,,  MMiinniissttrryy  ooff  JJuussttiiccee,,  MMiinniissttrryy  ooff  HHeeaalltthh,,  MMiinniissttrryy  ooff  EEdduuccaattiioonn  aanndd  SScciieennccee,,  
NNaattiioonnaall  AAsssseemmbbllyy,,  PPoolliiccee  DDeeppaarrttmmeenntt,,  GGeenneerraall  pprroosseeccuuttoorr’’ss  OOffffiiccee,,  LLooccaall  AAuutthhoorriittiieess  
OOtthheerr  PPaarrttnneerrss::  AAnnttii--ccoorrrruuppttiioonn  CCBBOOss,,  NNGGOOss    

11..110000..000000    

AAggeennccyy  OOuuttccoommee  22..22    
TThhee  ccaappaacciittyy  ooff  ggoovveerrnnmmeennttaall  
bbooddiieess  ttoo  eennssuurree  ttrraannssppaarreennccyy,,  
aaccccoouunnttaabbiilliittyy  aanndd  iinncclluussiivveenneessss  
iiss  iimmpprroovveedd..  

AAGGEENNCCYY  OOUUTTPPUUTT  22..22..11    
LLeeggaall  aanndd  iinnssttiittuuttiioonnaall  ffrraammeewwoorrkkss  
ttoo  pprroommoottee  ddeecceennttrraalliizzaattiioonn  aarree  
ssttrreennggtthheenneedd..  

LLeeaaddiinngg  UUNN  AAggeennccyy  ––  UUNNDDPP    
UUNN  AAggeenncciieess  ccoonnttrriibbuuttiinngg  ttoo  oouuttppuutt  ––  UUNNIICCEEFF  
KKeeyy  GGoovveerrnnmmeennttaall  PPaarrttnneerrss::  MMiinniissttrryy  ooff  TTeerrrriittoorriiaall  AAddmmiinniissttrraattiioonn,,  MMiinniissttrryy  ooff  JJuussttiiccee,,  
MMiinniissttrryy  ooff  FFiinnaannccee,,  NNaattiioonnaall  AAsssseemmbbllyy,,  LLooccaall  AAuutthhoorriittiieess  
OOtthheerr  PPaarrttnneerrss::  CCoommmmuunniittyy  AAssssoocciiaattiioonnss,,  CCoommmmuunniittyy  FFiinnaannccee  OOffffiicceerrss  AAssssoocciiaattiioonnss,,  
GGTTZZ,,  UUSSAAIIDD,,  EEUU    

11..557700..000000  

AAGGEENNCCYY  OOUUTTPPUUTT  22..22..22  
CCaappaacciittiieess  ooff  LLooccaall  SSeellff  
GGoovveerrnnaannccee  ((LLSSGG))  bbooddiieess  ffoorr  
aaccccoouunnttaabbllee  aanndd  iimmpprroovveedd  
ppllaannnniinngg,,  mmaannaaggeemmeenntt  aanndd  
ddeelliivveerryy  ooff  sseerrvviicceess  ssttrreennggtthheenneedd..  

LLeeaaddiinngg  UUNN  AAggeennccyy  ––  UUNNDDPP    
UUNN  AAggeenncciieess  ccoonnttrriibbuuttiinngg  ttoo  oouuttppuutt  ––  UUNNIICCEEFF  
KKeeyy  GGoovveerrnnmmeennttaall  PPaarrttnneerrss::  MMiinniissttrryy  ooff  TTeerrrriittoorriiaall  AAddmmiinniissttrraattiioonn,,  MMiinniissttrryy  ooff  
EEdduuccaattiioonn  aanndd  SScciieennccee,,  MMiinniissttrryy  ooff  HHeeaalltthh,,  LLooccaall  AAuutthhoorriittiieess  
OOtthheerr  PPaarrttnneerrss::  CCoommmmuunniittyy  AAssssoocciiaattiioonnss,,  CCoommmmuunniittyy  FFiinnaannccee  OOffffiicceerrss  AAssssoocciiaattiioonnss,,  
GGTTZZ,,  UUSSAAIIDD,,  EEUU    

11..669900..000000  

AAGGEENNCCYY  OOUUTTPPUUTT  22..22..33  
TThhee  ccaappaacciittyy  ooff  nnaattiioonnaall  aanndd  llooccaall  
bbooddiieess  ttoo  eeffffeeccttiivveellyy  mmoonniittoorr  aanndd  
eevvaalluuaattee  tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  
ssoocciiaall  ppoolliicciieess  aanndd  pprrooggrraammmmeess  
ssttrreennggtthheenneedd..  

LLeeaaddiinngg  UUNN  AAggeennccyy  ––  UUNNIICCEEFF    
UUNN  AAggeenncciieess  ccoonnttrriibbuuttiinngg  ttoo  oouuttppuutt  ––  UUNNFFPPAA,,  UUNNDDPP,,  UUNNEESSCCOO,,  IILLOO  
KKeeyy  GGoovveerrnnmmeennttaall  PPaarrttnneerrss::  MMiinniissttrryy  ooff  FFoorreeiiggnn  AAffffaaiirrss,,  MMiinniissttrryy  ooff  EEccoonnoommyy,,  
MMiinniissttrryy  ooff  LLaabboouurr  aanndd  SSoocciiaall  IIssssuueess,,  NNaattiioonnaall  IInnssttiittuuttee  ooff  LLaabboouurr  aanndd  SSoocciiaall  RReesseeaarrcchh,,  
NNaattiioonnaall  SSttaattiissttiiccaall  SSeerrvviiccee,,  MMiinniissttrryy  ooff  EEdduuccaattiioonn  aanndd  SScciieennccee,,  MMiinniissttrryy  ooff  HHeeaalltthh,,  
RReeggiioonnaall  aanndd  LLooccaall  AAuutthhoorriittiieess,,    SSttaattee  MMiiggrraattiioonn  AAggeennccyy    
OOtthheerr  PPaarrttnneerrss::  NNGGOOss  

11..444422..000000  

AAggeennccyy  OOuuttccoommee  22..33  
NNaattiioonnaall  ssyysstteemmss  ooff  ddaattaa  
ccoolllleeccttiioonn,,  rreeppoorrttiinngg  aanndd  
mmoonniittoorriinngg  ooff  hhuummaann  
ddeevveellooppmmeenntt  ssttrreennggtthheenneedd..  

AAGGEENNCCYY  OOUUTTPPUUTT  22..33..11    
NNaattiioonnaall  CCeennssuuss  ccoommpplleetteedd  iinn  
22001111  aanndd  rreessuullttss  aannaallyyzzeedd,,  
ddiisssseemmiinnaatteedd  aanndd  uusseedd  bbyy  NNaattiioonnaall  
SSttaattiissttiiccaall  SSeerrvviiccee  aanndd  lliinnee  
mmiinniissttrriieess..  

LLeeaaddiinngg  UUNN  AAggeennccyy  ––  UUNNFFPPAA  
KKeeyy  GGoovveerrnnmmeennttaall  PPaarrttnneerrss::  NNaattiioonnaall  SSttaattiissttiiccaall  SSeerrvviiccee,,  MMiinniissttrryy  ooff  FFiinnaannccee,,  aallll  lliinnee  
mmiinniissttrriieess    
OOtthheerr  PPaarrttnneerrss::  NNGGOOss  

880000..000000  

AAGGEENNCCYY  OOUUTTPPUUTT  22..33..22    
CCaappaacciittiieess  ooff  nnaattiioonnaall  aanndd  llooccaall  
iinnssttiittuuttiioonnss  ttoo  ccoolllleecctt,,  uuppddaattee,,  
aannaallyyzzee  aanndd  mmaannaaggee  sseexx  aanndd  aaggee  
ddiissaaggggrreeggaatteedd  ssoocciioo--eeccoonnoommiicc  ddaattaa  
ttoo  iinnffoorrmm  eevviiddeennccee--bbaasseedd  aannaallyyssiiss  
aanndd  ppoolliiccyy  mmaakkiinngg  iiss  ssttrreennggtthheenneedd  

LLeeaaddiinngg  UUNN  AAggeennccyy  ––    UUNNIICCEEFF  
UUNN  AAggeenncciieess  ccoonnttrriibbuuttiinngg  ttoo  oouuttppuutt  ––UUNNFFPPAA,,  UUNNHHCCRR,,  UUNNDDPP,,  WWHHOO,,  UUNNEESSCCOO,,  IILLOO  
KKeeyy  GGoovveerrnnmmeennttaall  PPaarrttnneerrss::  NNaattiioonnaall  SSttaattiissttiiccaall  SSeerrvviiccee,,  MMiinniissttrryy  ooff  FFiinnaannccee,,  MMiinniissttrryy  
ooff  EEccoonnoommyy,,  MMiinniissttrryy  ooff  LLaabboouurr  aanndd  SSoocciiaall  AAffffaaiirreess,,  MMiinniissttrryy  ooff  TTeerrrriittoorriiaall  
AAddmmiinniissttrraattiioonn,,  NNaattiioonnaall  IInnssttiittuuttee  ooff  LLaabboouurr  aanndd  SSoocciiaall  RReesseeaarrcchh,,  MMiinniissttrryy  ooff  HHeeaalltthh,,  
MMiinniissttrryy  ooff  EEdduuccaattiioonn  aanndd  SScciieennccee,,  SSttaattee  MMiiggrraattiioonn  AAggeennccyy  
OOtthheerr  PPaarrttnneerrss::  NNGGOOss  

11..998822..000000  
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AAggeennccyy  OOuuttccoommee  22..44    
CCoommmmuunniittiieess  aanndd  ppeeooppllee  hhaavvee  
tthhee  ccaappaacciittiieess  ttoo  ccllaaiimm  tthheeiirr  
rriigghhttss  aanndd  ppaarrttiicciippaattee  iinn  
ddeecciissiioonn  mmaakkiinngg  pprroocceesssseess..  

AAGGEENNCCYY  OOUUTTPPUUTT  22..44..11  
MMeecchhaanniissmmss  ttoo  eennssuurree  
ppaarrttiicciippaattiioonn  ooff  ccoommmmuunniittiieess,,  aanndd  
CCSSOOss//CCBBOOss//VVIIOOss  iinn  tthhee  
ddeevveellooppmmeenntt,,  iimmpplleemmeennttaattiioonn  &&  
mmoonniittoorriinngg  ooff  ssttrraatteeggiicc  ppoolliicciieess  
aanndd  pprrooggrraammss  aatt  nnaattiioonnaall  &&  llooccaall  
lleevveellss  ddeevveellooppeedd..  

LLeeaaddiinngg  UUNN  AAggeennccyy  ––  UUNNDDPP    
UUNN  AAggeenncciieess  ccoonnttrriibbuuttiinngg  ttoo  oouuttppuutt  ––  UUNNHHCCRR,,  UUNNIICCEEFF,,  UUNNEESSCCOO,,  IILLOO,,  UUNNVV  
KKeeyy  GGoovveerrnnmmeennttaall  PPaarrttnneerrss::  MMiinniissttrryy  ooff  EEccoonnoommyy,,  MMiinniissttrryy  ooff  TTeerrrriittoorriiaall  
AAddmmiinniissttrraattiioonn,,  MMiinniissttrryy  ooff  LLaabboouurr  aanndd  SSoocciiaall  IIssssuueess,,  RReeggiioonnaall  aanndd  LLooccaall  AAuutthhoorriittiieess  
OOtthheerr  PPaarrttnneerrss::  CCBBOOss//CCSSOOss,,  NNGGOOss,,  VVIIOOss  

11..330044..000000  

AAGGEENNCCYY  OOUUTTPPUUTT  22..44..22  
IInnddeeppeennddeenntt  mmeeddiiaa  iiss  ssttrreennggtthheenneedd  
aanndd  aacccceessss  ttoo  iinnffoorrmmaattiioonn  
eessppeecciiaallllyy  ffoorr  vvuullnneerraabbllee  ggrroouuppss  
iimmpprroovveedd..  

LLeeaaddiinngg  UUNN  AAggeennccyy  ––  UUNNDDPP  
UUNN  AAggeenncciieess  ccoonnttrriibbuuttiinngg  ttoo  oouuttppuutt  ––  UUNNEESSCCOO,,  UUNNIICCEEFF  
KKeeyy  GGoovveerrnnmmeennttaall  PPaarrttnneerrss::  MMiinniissttrryy  ooff  FFoorreeiiggnn  AAffffaaiirreess,,  MMiinniissttrryy  ooff  TTeerrrriittoorriiaall  
AAddmmiinniissttrraattiioonn  
OOtthheerr  PPaarrttnneerrss::  CCoommmmuunniittyy  AAssssoocciiaattiioonnss,,  FFrreeeeddoomm  ooff  IInnffoorrmmaattiioonn  NNGGOO,,  OOSSCCEE,,  OOSSII,,  
UUSSAAIIDD,,  GGTTZZ,,  EEUU,,  YYeerreevvaann  PPrreessss  CClluubb,,  CCaauuccaassuuss  MMeeddiiaa  IInnssttiittuuttee,,  llooccaall  mmeeddiiaa  

11..448800..000000  

AAGGEENNCCYY  OOUUTTPPUUTT  22..44..33  
AAwwaarreenneessss  aanndd  kknnoowwlleeddggee  ooff  
hhuummaann  rriigghhttss  iinnccrreeaasseedd  tthhrroouugghh  iittss  
mmaaiinnssttrreeaammiinngg  iinn  tthhee  ccuurrrriiccuullaa  ffoorr  
bbootthh  ffoorrmmaall  aanndd  nnoonn--ffoorrmmaall  
eedduuccaattiioonn  aanndd  ddiisssseemmiinnaattiioonn  ooff  
iinnffoorrmmaattiioonn..  

LLeeaaddiinngg  UUNN  AAggeennccyy  ––  UUNNDDPP  
UUNN  AAggeenncciieess  ccoonnttrriibbuuttiinngg  ttoo  oouuttppuutt  ––  UUNNFFPPAA,,  UUNNHHCCRR,,  UUNNEESSCCOO,,  UUNNIICCEEFF  
KKeeyy  GGoovveerrnnmmeennttaall  PPaarrttnneerrss::  MMiinniissttrryy  ooff  FFoorreeiiggnn  AAffffaaiirreess,,  MMiinniissttrryy  ooff  TTeerrrriittoorriiaall  
AAddmmiinniissttrraattiioonn,,  MMiinniissttrryy  ooff  EEdduuccaattiioonn  aanndd  SScciieennccee,,  MMiinniissttrryy  ooff  JJuussttiiccee,,  MMiinniissttrryy  ooff  YYoouutthh  
aanndd  SSppoorrttss,,  MMiinniissttrryy  ooff  LLaabboouurr  aanndd  SSoocciiaall  IIssssuueess,,  MMiinniissttrryy  ooff  HHeeaalltthh,,  MMiinniissttrryy  ooff  CCuullttuurree,,  
HHuummaann  RRiigghhttss  DDeeffeennddeerr’’ss  OOffffiiccee,,  PPoolliiccee  DDeeppaarrttmmeenntt,,  NNSSSS,,  GGeenneerraall  PPrroosseeccuuttoorr’’ss  OOffffiiccee,,  
CCiivviill  SSeerrvviiccee  CCoouunncciill,,  NNaattiioonnaall  AAsssseemmbbllyy,,  LLooccaall  AAuutthhoorriittiieess  
OOtthheerr  PPaarrttnneerrss::  GGoovveerrnnmmeenntt  ooff  NNoorrwwaayy,,  HHuummaann  RRiigghhttss  NNGGOO  CCoommmmuunniittyy,,  FFBBOOss,,   
CCSSOOss,,  OOSSCCEE,,  EEUU,,  BBrriittiisshh  ccoouunncciill,,  SSIIDDAA,,  IICCHHDD,,  AAAAWWUUEE,,  SSAAMMSSAA,,  MMeeddiiaa  

11..221100..000000  

AAGGEENNCCYY  OOUUTTPPUUTT  22..44..44  
CCoonnffiiddeennccee--bbuuiillddiinngg  aanndd  ddiiaalloogguuee  
pprroocceesssseess  oonn  llooccaall,,  nnaattiioonnaall  aanndd  
rreeggiioonnaall  lleevveellss  aarree  ddeevveellooppeedd  aanndd  
iimmpplleemmeenntteedd..  

LLeeaaddiinngg  UUNN  AAggeennccyy  ––  UUNNDDPP  
UUNN  AAggeenncciieess  ccoonnttrriibbuuttiinngg  ttoo  oouuttppuutt  ––  UUNNHHCCRR,,  UUNNEESSCCOO  
KKeeyy  GGoovveerrnnmmeennttaall  PPaarrttnneerrss::  MMiinniissttrryy  ooff  FFoorreeiiggnn  AAffffaaiirreess,,  MMiinniissttrryy  ooff  TTeerrrriittoorriiaall  
AAddmmiinniissttrraattiioonn,,  MMiinniissttrryy  ooff  CCuullttuurree,,  HHuummaann  RRiigghhttss  DDeeffeennddeerr’’ss  OOffffiiccee,,  NNaattiioonnaall  
AAsssseemmbbllyy,,  LLooccaall  AAuutthhoorriittiieess  
OOtthheerr  PPaarrttnneerrss::  CCBBOOss,,  NNGGOOss,,  AArrmmeenniiaann  DDiiaassppoorraa  

11..555500..000000  
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NNAATTIIOONNAALL  PPRRIIOORRIITTYY  33::  
AAcccceessss  ttoo  ssoocciiaall  sseerrvviicceess  iinn  lliinnee  wwiitthh  ssuussttaaiinnaabbllee  ddeevveellooppmmeenntt  pprriinncciipplleess  

UUNNDDAAFF  OOUUTTCCOOMMEE  33::    
Access and quality of social services is improved especially for vulnerable groups. 

AAggeennccyy  OOuuttccoommeess  AAggeennccyy  OOuuttppuuttss  RRoollee  ooff  PPaarrttnneerrss  
RReessoouurrccee  

MMoobbiilliizzaattiioonn  
TTaarrggeettss  

AAggeennccyy  OOUUTTCCOOMMEE  33..11    
PPoolliicciieess  aanndd  lleeggiissllaattiioonn  
pprroommootteedd  ttoo  eennssuurree  uunniivveerrssaall  
aacccceessss  ttoo  hheeaalltthh..  

AAGGEENNCCYY  OOUUTTPPUUTT  33..11..11    
PPoolliicciieess  aanndd  lleeggiissllaattiioonn  ttoo  eennssuurree  
uunniivveerrssaall  aacccceessss  ttoo  hheeaalltthh,,  
ppaarrttiiccuullaarrllyy  mmaatteerrnnaall  aanndd  cchhiilldd  
hheeaalltthh,,  sseexxuuaall  aanndd  rreepprroodduuccttiivvee  
hheeaalltthh  sseerrvviicceess  ffoorr  vvuullnneerraabbllee  
ggrroouuppss  eessppeecciiaallllyy  ffoorr  cchhiillddrreenn,,  
yyoouutthh,,  wwoommeenn  aanndd  tthhoossee  wwiitthh  
ddiissaabbiilliittiieess  ddeevveellooppeedd  aanndd  
iimmpplleemmeenntteedd..  

LLeeaaddiinngg  UUNN  AAggeennccyy  ––  WWHHOO  
UUNN  AAggeenncciieess  ccoonnttrriibbuuttiinngg  ttoo  oouuttppuutt  ––  UUNNIICCEEFF,,  UUNNFFPPAA  
KKeeyy  GGoovveerrnnmmeennttaall  PPaarrttnneerrss::  MMiinniissttrryy  ooff  HHeeaalltthh,,  MMiinniissttrryy  ooff  LLaabboouurr  aanndd  SSoocciiaall  IIssssuueess,,  
MMiinniissttrryy  ooff  YYoouutthh  aanndd  SSppoorrtt  AAffffaaiirrss,,  MMiinniissttrryy  ooff  EEdduuccaattiioonn  aanndd  SScciieennccee,,  MMiinniissttrryy  ooff  
DDeeffeennssee,,  NNaattiioonnaall  AAsssseemmbbllyy  
OOtthheerr  PPaarrttnneerrss::  IInnssttiittuuttee  ooff  PPeerriinnaattoollooggyy,,  OObbsstteettrriiccss  aanndd  GGyynneeccoollooggyy  ((IIPPOOGG));;  CCEE  
((CCoouunncciill  ooff  EEuurrooppee));;  EECC  ((EEuurrooppeeaann  CCoommmmiissssiioonn));;  IIPPPPFF  ((IInntteerrnnaattiioonnaall  PPllaannnneedd  
PPaarreenntthhoooodd  FFeeddeerraattiioonn));;  EEPPFF  ((EEuurrooppeeaann  PPaarrlliiaammeennttaarryy  FFoorruumm));;  YY--PPEEEERR  ((YYoouutthh--PPeeeerr));;  
PPAAFFHHAA  ((FFoorr  FFaammiillyy  aanndd  HHeeaalltthh  PPaann--AArrmmeenniiaann  AAssssoocciiaattiioonn)),,  SSAAMMSSAA  ((SScciieennttiiffiicc  
AAssssoocciiaattiioonn  ooff  MMeeddiiccaall  SSttuuddeennttss  ooff  AArrmmeenniiaa))  

11..115500..000000  

AAGGEENNCCYY  OOUUTTPPUUTT  33..11..22    
PPoolliiccyy  ffrraammeewwoorrkk  ttoo  eennssuurree  
eeqquuiittaabbllee  hheeaalltthh  ffiinnaanncciinngg  iiss  
ddeevveellooppeedd  aanndd  iimmpplleemmeenntteedd    

LLeeaaddiinngg  UUNN  AAggeennccyy  ––  WWHHOO  
UUNN  AAggeenncciieess  ccoonnttrriibbuuttiinngg  ttoo  oouuttppuutt  ––  UUNNIICCEEFF,,  UUNNFFPPAA  
KKeeyy  GGoovveerrnnmmeennttaall  PPaarrttnneerrss::  MMiinniissttrryy  ooff  HHeeaalltthh,,  NNaattiioonnaall  AAsssseemmbbllyy  
OOtthheerr  PPaarrttnneerrss::  IIPPOOGG;;  WWoorrlldd  BBaannkk,,  UUSSAAIIDD  

332200..000000  

AAGGEENNCCYY  OOUUTTPPUUTT  33..11..33    
TThhee  ccaappaacciittiieess  ooff  tthhee  MMiinniissttrryy  ooff  
HHeeaalltthh  ttoo  eexxeerrcciissee  iittss  sstteewwaarrddsshhiipp  
ffuunnccttiioonn  ssttrreennggtthheenneedd..  

LLeeaaddiinngg  UUNN  AAggeennccyy  ––  WWHHOO  
UUNN  AAggeenncciieess  ccoonnttrriibbuuttiinngg  ttoo  oouuttppuutt  ––  UUNNIICCEEFF  
KKeeyy  GGoovveerrnnmmeennttaall  PPaarrttnneerrss::  MMiinniissttrryy  ooff  HHeeaalltthh,,  aallll  mmiinniissttrriieess,,  NNaattiioonnaall  AAsssseemmbbllyy  
OOtthheerr  PPaarrttnneerrss::  IIPPOOGG;;  WWoorrlldd  BBaannkk  

449900..000000  

AAGGEENNCCYY  OOUUTTPPUUTT  33..11..44  
PPeerrffoorrmmaannccee  aasssseessssmmeenntt  
mmeecchhaanniissmmss  aanndd  ttoooollss  ttoo  eennssuurree  
ccoonnssiisstteenntt  eevviiddeennccee--bbaasseedd  ppoolliicciieess  
ffoorr  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  aanndd  eeffffeeccttiivvee  
rruunnnniinngg  ooff  hheeaalltthh  ssyysstteemmss  
ddeevveellooppeedd    

LLeeaaddiinngg  UUNN  AAggeennccyy  ––  WWHHOO  
UUNN  AAggeenncciieess  ccoonnttrriibbuuttiinngg  ttoo  oouuttppuutt  ––  UUNNIICCEEFF,,  UUNNFFPPAA  
KKeeyy  GGoovveerrnnmmeennttaall  PPaarrttnneerrss::  MMiinniissttrryy  ooff  HHeeaalltthh,,  NNaattiioonnaall  AAsssseemmbbllyy  
OOtthheerr  PPaarrttnneerrss::  IIPPOOGG;;  ((NNIIHH))  NNaattiioonnaall  IInnssttiittuuttee  ooff  HHeeaalltthh;;  WWoorrlldd  BBaannkk,,  AArrmmeenniiaann  
DDiiaassppoorraa  

886600..000000  
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AAGGEENNCCYY  OOUUTTCCOOMMEE  33..22  
HHeeaalltthh  ccaarree  pprroovviiddeerrss  eennssuurree  
eeqquuiittaabbllee  aacccceessss  ttoo  iimmpprroovveedd  
qquuaalliittyy  sseerrvviicceess  iinn  ttaarrggeetteedd  
aarreeaass  ooff  AArrmmeenniiaa..  

AAGGEENNCCYY  OOUUTTPPUUTT  33..22..11  
NNaattiioonnaall  ccaappaacciittiieess  ttoo  ddeevveelloopp  aanndd  
ssttrreennggtthheenn  nnuuttrriittiioonn  ppoolliicciieess  aanndd  
ssttrraatteeggiieess  tthhaatt  ttaarrggeett  vvuullnneerraabbllee  
ggrroouuppss,,  eessppeecciiaallllyy  tthhee  ppoooorr,,  
wwoommeenn,,  ddiissaabblleedd  aanndd  cchhiillddrreenn  
eennhhaanncceedd..  

LLeeaaddiinngg  UUNN  AAggeennccyy  ––  UUNNIICCEEFF  
UUNN  AAggeenncciieess  ccoonnttrriibbuuttiinngg  ttoo  oouuttppuutt  ––  WWHHOO,,  FFAAOO,,  WWFFPP  
KKeeyy  GGoovveerrnnmmeennttaall  PPaarrttnneerrss::  MMiinniissttrryy  ooff  HHeeaalltthh,,  MMiinniissttrryy  ooff  AAggrriiccuullttuurree  
OOtthheerr  PPaarrttnneerrss::  CCBBOOss,,  AArrmmeenniiaann  CCeenntteerr  ffoorr  HHeeaalltthh  aanndd  EEdduuccaattiioonn  NNGGOO,,  NNaattiioonnaall  
AAlllliiaannccee  ffoorr  FFlloouurr  FFoorrttiiffiiccaattiioonn  

553344..000000  

AAGGEENNCCYY  OOUUTTPPUUTT  33..22..22  
TThhee  ccaappaacciittyy  ooff  sseerrvviiccee  pprroovviiddeerrss  
ttoo  pprroovviiddee  qquuaalliittyy  mmootthheerr  aanndd  cchhiilldd  
hheeaalltthh  ((MMCCHH))  aanndd  sseexxuuaall  aanndd  
rreepprroodduuccttiivvee  hheeaalltthh  ((SSRRHH))  ccaarree  
sseerrvviicceess  ssttrreennggtthheenneedd  

LLeeaaddiinngg  UUNN  AAggeennccyy  ––  UUNNIICCEEFF    
UUNN  AAggeenncciieess  ccoonnttrriibbuuttiinngg  ttoo  oouuttppuutt  ––  WWHHOO,,  UUNNFFPPAA  
KKeeyy  GGoovveerrnnmmeennttaall  PPaarrttnneerrss::  MMiinniissttrryy  ooff  HHeeaalltthh,,  MMiinniissttrryy  ooff  SSppoorrtt  aanndd  YYoouutthh  AAffffaaiirrss,,  
MMiinniissttrryy  ooff  EEdduuccaattiioonn  aanndd  SScciieennccee,,    NNaattiioonnaall  AAsssseemmbbllyy,,  LLooccaall  AAuutthhoorriittiieess  
OOtthheerr  PPaarrttnneerrss::  IIPPOOGG;;  NNIIHH  ((NNaattiioonnaall  IInnssttiittuuttee  ooff  HHeeaalltthh)),,  YYSSMMUU  ((YYeerreevvaann  SSttaattee  
MMeeddiiccaall  UUnniivveerrssiittyy)),,  AArrmmeenniiaann  DDiiaassppoorraa  

11..552255..000000  

AAGGEENNCCYY  OOUUTTPPUUTT  33..22..33  
AAcccceessss  ttoo  qquuaalliittyy  HHIIVV  aanndd  
TTuubbeerrccuulloossiiss  pprreevveennttiioonn,,  
ttrreeaattmmeenntt,,  ccaarree  aanndd  ssuuppppoorrtt  
sseerrvviicceess  iiss  eennhhaanncceedd  aanndd  tthhee  
pprrootteeccttiioonn  ooff  ppeeooppllee  lliivviinngg  wwiitthh  
aanndd  aaffffeecctteedd  bbyy  HHIIVV  iinnccrreeaasseedd    

LLeeaaddiinngg  UUNN  AAggeennccyy  ––  UUNNAAIIDDSS  
UUNN  AAggeenncciieess  ccoonnttrriibbuuttiinngg  ttoo  oouuttppuutt  ––  WWHHOO,,  UUNNFFPPAA,,  UUNNIICCEEFF,,  UUNNHHCCRR,,  IILLOO  
KKeeyy  GGoovveerrnnmmeennttaall  PPaarrttnneerrss::  MMiinniissttrryy  ooff  HHeeaalltthh,,  MMiinniissttrryy  ooff  LLaabboouurr  aanndd  SSoocciiaall  IIssssuueess,,  
NNaattiioonnaall  CCeenntteerr  ffoorr  AAIIDDSS  PPrreevveennttiioonn,,  NNaattiioonnaall  AAsssseemmbbllyy,,  LLooccaall  AAuutthhoorriittiieess  
OOtthheerr  PPaarrttnneerrss::  GGFFAATTMM  ((GGlloobbaall  FFuunndd  ttoo  FFiigghhtt  AAIIDDSS,,  TTuubbeerrccuulloossiiss  aanndd  MMaallaarriiaa)),,  
CCoouunnttrryy  CCoooorrddiinnaattiioonn  CCoommmmiissssiioonn  oonn  HHIIVV//AAIIDDSS,,  TTBB  aanndd  MMaallaarriiaa  iissssuueess  iinn  tthhee  RReeppuubblliicc  
ooff  AArrmmeenniiaa  ((CCCCMM)),,  IIPPOOGG  ((IInnssttiittuuttee  ooff  PPeerriinnaattoollooggyy,,  OObbsstteettrriiccss  aanndd  GGyynneeccoollooggyy)),,  NNIIHH  
((NNaattiioonnaall  IInnssttiittuuttee  ooff  HHeeaalltthh)),,  YYSSMMUU  ((YYeerreevvaann  SSttaattee  MMeeddiiccaall  UUnniivveerrssiittyy)),,  ““RReeaall  WWoorrlldd  
RReeaall  PPeeooppllee””  NNGGOO,,  AANNAAFF  ((AArrmmeenniiaann  NNaattiioonnaall  AAIIDDSS  FFoouunnddaattiioonn)),,  AAPPEECC  ((AAIIDDSS  
PPrreevveennttiioonn  EEdduuccaattiioonn  aanndd  CCaarree)),,  PPHHAA  ((PPuubblliicc  HHeeaalltthh  AAssssoocciiaattiioonn)),,  MMSSFF--FFrraannccee,,  IICCRRCC,,  
GGOOPPAA,,  MMiissssiioonn  AArrmmeenniiaa  NNGGOO,,  RReeppuubblliiccaann  UUnniioonn  ooff  EEmmppllooyyeerrss,,  TTrraaddee  UUnniioonn  
CCoonnffeeddeerraattiioonn  

11..554488..000000  

AAGGEENNCCYY  OOUUTTPPUUTT  33..22..44  
YYoouutthh  aanndd  aaddoolleesscceennttss  hhaavvee  tthhee  
kknnoowwlleeddggee  aanndd  aawwaarreenneessss  ttoo  
eexxeerrcciissee  tthheeiirr  sseexxuuaall  aanndd  
rreepprroodduuccttiivvee  rriigghhttss..  

LLeeaaddiinngg  UUNN  AAggeennccyy  ––  UUNNFFPPAA  
UUNN  AAggeenncciieess  ccoonnttrriibbuuttiinngg  ttoo  oouuttppuutt  ––  UUNNEESSCCOO  
KKeeyy  GGoovveerrnnmmeennttaall  PPaarrttnneerrss::  MMiinniissttrryy  ooff  LLaabboouurr  aanndd  SSoocciiaall  IIssssuueess,,  MMiinniissttrryy  ooff  SSppoorrtt  
aanndd  YYoouutthh  AAffffaaiirrss,,  MMiinniissttrryy  ooff  DDeeffeennssee,,  MMiinniissttrryy  ooff  HHeeaalltthh,,  MMiinniissttrryy  ooff  EEdduuccaattiioonn  aanndd  
SScciieenncceess,,  PPoolliiccee  DDeeppaarrttmmeenntt,,  NNaattiioonnaall  AAsssseemmbbllyy  
OOtthheerr  PPaarrttnneerrss::  CCoouunncciill  ooff  EEuurrooppee,,  MMeeddiiaa,,  EEUU,,  SSAAMMSSAA,,  AArrmmeenniiaann  AAppoossttoolliicc  CChhuurrcchh,,  
IInntteerrnnaattiioonnaall  PPllaannnneedd  PPaarreenntthhoooodd  FFeeddeerraattiioonn,,  EEuurrooppeeaann  PPaarrlliiaammeennttaarryy  FFoorruumm,,  YYoouuAAcctt,,  YY--
PPeeeerr,,  FFoorr  FFaammiillyy  aanndd  HHeeaalltthh  PPaann--AArrmmeenniiaann  AAssssoocciiaattiioonn,,  SSAAMMSSAA,,  AAIIDDSS  PPrreevveennttiioonn  aanndd  
EEdduuccaattiioonn  CCeenntteerr,,  FFBBOOss  

337755..000000  

AAGGEENNCCYY  OOUUTTPPUUTT  33..22..55  
AAwwaarreenneessss  ooff  aanndd  ddeemmaanndd  ffoorr  
hheeaalltthh  sseerrvviicceess,,  ppaarrttiiccuullaarrllyy  aammoonngg  
wwoommeenn,,  cchhiillddrreenn,,  yyoouutthh,,  eellddeerrllyy  
aanndd  rreeffuuggeeeess  iinnccrreeaasseedd..      

LLeeaaddiinngg  UUNN  AAggeennccyy  ––UUNNFFPPAA    
UUNN  AAggeenncciieess  ccoonnttrriibbuuttiinngg  ttoo  oouuttppuutt  ––  WWHHOO,,  UUNNIICCEEFF,,  UUNNHHCCRR  
KKeeyy  GGoovveerrnnmmeennttaall  PPaarrttnneerrss::  MMiinniissttrryy  ooff  HHeeaalltthh,,  NNaattiioonnaall  AAsssseemmbbllyy,,    MMiinniissttrryy  ooff  
DDeeffeennssee  
OOtthheerr  PPaarrttnneerrss::  IIPPOOGG  ((IInnssttiittuuttee  ooff  PPeerriinnaattoollooggyy,,  OObbsstteettrriiccss  aanndd  GGyynneeccoollooggyy)),,  RReeggiioonnaall  
AAuutthhoorriittiieess,,  MMiissssiioonn  AArrmmeenniiaa  NNGGOO,,  AARRCCSS  ((AArrmmeenniiaann  RReedd  CCrroossss  SSoocciieettyy)),,  NNGGOOss  

11..555500..000000  
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AAGGEENNCCYY  OOUUTTCCOOMMEE  33..33  
IInncclluussiivvee  eedduuccaattiioonn  ppoolliicciieess  aanndd  
ssttrraatteeggiieess  eennssuurree  aacccceessss  ttoo,,  
rreetteennttiioonn  iinn  aanndd  qquuaalliittyy  
sscchhoooolliinngg  ffoorr  tthhee  mmoosstt  
vvuullnneerraabbllee..  

AAGGEENNCCYY  OOUUTTPPUUTT  33..33..11  
TThhee  ccaappaacciittyy  ooff  tthhee  MMiinniissttrryy  ooff  
EEdduuccaattiioonn  aanndd  SScciieennccee  aatt  tthhee  
nnaattiioonnaall  aanndd  ssuubb--nnaattiioonnaall  lleevveell  ttoo  
eennssuurree  iinncclluussiivvee  eeqquuaall  aacccceessss  ttoo  
qquuaalliittyy  eedduuccaattiioonnss  iiss  ssttrreennggtthheenneedd..  

LLeeaaddiinngg  UUNN  AAggeennccyy  ––  UUNNIICCEEFF    
UUNN  AAggeenncciieess  ccoonnttrriibbuuttiinngg  ttoo  oouuttppuutt  ––      UUNNEESSCCOO,,  UUNNHHCCRR  
KKeeyy  GGoovveerrnnmmeennttaall  PPaarrttnneerrss::  MMiinniissttrryy  ooff  EEdduuccaattiioonn  aanndd  SScciieennccee,,  MMiinniissttrryy  ooff  TTeerrrriittoorriiaall  
AAddmmiinniissttrraattiioonn,,  RReeggiioonnaall  AAuutthhoorriittiieess  
OOtthheerr  PPaarrttnneerrss::  BBrriiddggee  ooff  HHooppee  NNGGOO  

661100..000000  

AAGGEENNCCYY  OOUUTTPPUUTT  33..33..22  
CChhiilldd  ffrriieennddllyy  sscchhoooollss  
mmaaiinnssttrreeaammeedd  iinnttoo  nnaattiioonnaall  
ssttaannddaarrddss  ttoo  eennhhaannccee  qquuaalliittyy  iinn  
pprriimmaarryy  aanndd  sseeccoonnddaarryy  eedduuccaattiioonn..  

LLeeaaddiinngg  UUNN  AAggeennccyy  ––  UUNNIICCEEFF    
UUNN  AAggeenncciieess  ccoonnttrriibbuuttiinngg  ttoo  oouuttppuutt  ––  UUNNEESSCCOO  
KKeeyy  GGoovveerrnnmmeennttaall  PPaarrttnneerrss::  MMiinniissttrryy  ooff  EEdduuccaattiioonn  aanndd  SScciieennccee,,  RReeggiioonnaall  AAuutthhoorriittiieess  
OOtthheerr  PPaarrttnneerrss::  PPaarrttnneerrsshhiipp  aanndd  TTeeaacchhiinngg  NNGGOO,,    SScchhoooollss  

445500..000000  

AAGGEENNCCYY  OOUUTTPPUUTT  33..33..33  
NNaattiioonnaall  ccaappaacciittyy  ttoo  iimmpprroovvee  
cchhiillddrreenn’’ss  ddeevveellooppmmeennttaall  rreeaaddiinneessss  
ttoo  ssttaarrtt  pprriimmaarryy  sscchhooooll  oonn  ttiimmee,,  
eessppeecciiaallllyy  ffoorr  vvuullnneerraabbllee  cchhiillddrreenn  
ddeevveellooppeedd..  

LLeeaaddiinngg  UUNN  AAggeennccyy  ––  UUNNIICCEEFF    
UUNN  AAggeenncciieess  ccoonnttrriibbuuttiinngg  ttoo  oouuttppuutt  ––  UUNNEESSCCOO  
KKeeyy  GGoovveerrnnmmeennttaall  PPaarrttnneerrss::  MMiinniissttrryy  ooff  EEdduuccaattiioonn  aanndd  SScciieennccee,,  MMiinniissttrryy  ooff  TTeerrrriittoorriiaall  
AAddmmiinniissttrraattiioonn  
OOtthheerr  PPaarrttnneerrss::  WWoorrlldd  BBaannkk,,    SStteepp  bbyy  SStteepp  BBFF,,  SSaavvee  tthhee  CChhiillddrreenn,,  RReeggiioonnaall  AAuutthhoorriittiieess    

445500..000000  

AAGGEENNCCYY  OOUUTTCCOOMMEE  33..44  
IInnssttiittuuttiioonnaall  ccaappaacciittiieess  
ssttrreennggtthheenneedd  aanndd  mmeecchhaanniissmmss  
iinn  ppllaaccee  ttoo  rreessppoonndd  ttoo  tthhee  nneeeeddss  
ooff  tthhee  vvuullnneerraabbllee  ggrroouuppss..  

AAGGEENNCCYY  OOUUTTPPUUTT  33..44..11  
CCaappaacciittyy  ooff  ggoovveerrnnmmeennttaall  
iinnssttiittuuttiioonnss  ttoo  ddeevveelloopp  aanndd  pprroovviiddee  
ssoocciiaall  ppoolliicciieess  aanndd  ssoocciiaall  
pprrootteeccttiioonn  sseerrvviicceess  ssttrreennggtthheenneedd..  
  

LLeeaaddiinngg  UUNN  AAggeennccyy  ––  UUNNFFPPAA  
UUNN  AAggeenncciieess  ccoonnttrriibbuuttiinngg  ttoo  oouuttppuutt  ––  UUNNDDPP,,  UUNNIICCEEFF,,  UUNNHHCCRR,,  UUNNEESSCCOO,,  IILLOO,,  
WWFFPP  
KKeeyy  GGoovveerrnnmmeennttaall  PPaarrttnneerrss::  MMiinniissttrryy  ooff  FFoorreeiiggnn  AAffffaaiirreess,,  MMiinniissttrryy  ooff  LLaabboouurr  aanndd  
SSoocciiaall  IIssssuueess,,  MMiinniissttrryy  ooff  EEccoonnoommyy,,  MMiinniissttrryy  ooff  FFiinnaannccee,,  NNaattiioonnaall  SSttaattiissttiiccaall  SSeerrvviiccee,,  
NNaattiioonnaall  IInnssttiittuuttee  ooff  LLaabboouurr  aanndd  SSoocciiaall  RReesseeaarrcchh,,  SSttaattee  MMiiggrraattiioonn  AAggeennccyy,,  AARRCCSS,,  
RReeggiioonnaall  aanndd  LLooccaall  AAuutthhoorriittiieess  
OOtthheerr  PPaarrttnneerrss::  MMiissssiioonn  AArrmmeenniiaa  NNGGOO,,  AArrmmeenniiaann  HHeeaalltthh  aanndd  EEdduuccaattiioonn  CCeenntteerr,,  ootthheerr  
NNGGOO’’ss,,  NNaattiioonnaall  IInnssttiittuuttiioonnss,,  FFBBOOss  

33..668800..000000  

AAGGEENNCCYY  OOUUTTPPUUTT  33..44..22  
IInnccrreeaasseedd  nnaattiioonnaall  aanndd  ccoommmmuunniittyy  
lleevveell  aaccttiioonn  ttoo  ccoommbbaatt  vviioolleennccee  
aaggaaiinnsstt  wwoommeenn    

LLeeaaddiinngg  UUNN  AAggeennccyy  ––  UUNNFFPPAA  
UUNN  AAggeenncciieess  ccoonnttrriibbuuttiinngg  ttoo  oouuttppuutt  ––  UUNNHHCCRR,,  UUNNDDPP,,  UUNNIICCEEFF  
KKeeyy  GGoovveerrnnmmeennttaall  PPaarrttnneerrss::  MMiinniissttrryy  ooff  FFoorreeiiggnn  AAffffaaiirreess,,  MMiinniissttrryy  ooff  LLaabboouurr  aanndd  
SSoocciiaall  IIssssuueess,,  MMiinniissttrryy  ooff  JJuussttiiccee,,  MMiinniissttrryy  ooff  TTeerrrriittoorriiaall  AAddmmiinniissttrraattiioonn,,  NNaattiioonnaall  
AAsssseemmbbllyy,,  PPoolliiccee  DDeeppaarrttmmeenntt,,  MMiinniissttrryy  ooff  HHeeaalltthh,,  NNaattiioonnaall  IInnssttiittuuttee  ooff  LLaabboouurr  aanndd  SSoocciiaall  
RReesseeaarrcchh  
OOtthheerr  PPaarrttnneerrss::  GGoovveerrnnmmeenntt  ooff  NNoorrwwaayy,,  SSIIDDAA,,  MMiissssiioonn  AArrmmeenniiaa  NNGGOO,,  AARRCCSS,,  
AArrmmeenniiaann  CCeenntteerr  ffoorr  HHeeaalltthh  aanndd  EEdduuccaattiioonn  NNGGOO,,  FFBBOOss  

119900..000000  
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NNAATTIIOONNAALL  PPRRIIOORRIITTYY  44::  
PPrroommoottee  eeffffeeccttiivvee mmaannaaggeemmeenntt ooff nnaattuurraall rreessoouurrcceess iinn lliinnee wwiitthh  ssuussttaaiinnaabbllee ddeevveellooppmmeenntt pprriinncciipplleess

UUNNDDAAFF  OOUUTTCCOOMMEE  44::    
Environment and disaster risk management is integrated into national and local development frameworks. 

AAggeennccyy  OOuuttccoommeess  AAggeennccyy  OOuuttppuuttss  RRoollee  ooff  PPaarrttnneerrss  
RReessoouurrccee  

MMoobbiilliizzaattiioonn  
TTaarrggeettss  

AAggeennccyy  OOUUTTCCOOMMEE  44..11    
AArrmmeenniiaa  iiss  bbeetttteerr  aabbllee  ttoo  
aaddddrreessss  kkeeyy  eennvviirroonnmmeennttaall  
cchhaalllleennggeess  iinncclluuddiinngg  cclliimmaattee  
cchhaannggee  aanndd  nnaattuurraall  rreessoouurrccee  
mmaannaaggeemmeenntt..  

AAGGEENNCCYY  OOUUTTPPUUTT  44..11..11    
NNaattiioonnaall  ppoolliicciieess  aanndd  ttoooollss  ffoorr  
iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  aanndd  ccoommpplliiaannccee  
wwiitthh  iinntteerrnnaattiioonnaall  eennvviirroonnmmeennttaall  
aaggrreeeemmeennttss  aarree  ddeevveellooppeedd  aanndd  
aaddoopptteedd..  

LLeeaaddiinngg  UUNN  AAggeennccyy  ––  UUNNDDPP    
UUNN  AAggeenncciieess  ccoonnttrriibbuuttiinngg  ttoo  oouuttppuutt  ––  UUNNIIDDOO,,  FFAAOO,,  UUNNEESSCCOO,,  UUNNHHCCRR      
KKeeyy  GGoovveerrnnmmeennttaall  PPaarrttnneerrss::  MMiinniissttrryy  ooff  NNaattuurree  PPrrootteeccttiioonn,,  MMiinniissttrryy  ooff  EEnneerrggyy  aanndd  
NNaattuurraall  RReessoouurrcceess,,  MMiinniissttrryy  ooff  FFoorreeiiggnn  AAffffaaiirreess  
OOtthheerr  PPaarrttnneerrss::  EEnnvviirroonnmmeennttaall  NNGGOOss  

22..775500..000000  

AAGGEENNCCYY  OOUUTTPPUUTT  44..11..22    
SSuussttaaiinnaabbllee  ddeevveellooppmmeenntt  
pprriinncciipplleess  aarree  iinnttrroodduucceedd  aanndd  
mmaaiinnssttrreeaammeedd  iinn  nnaattiioonnaall  ppoolliiccyy  
ffrraammeewwoorrkkss..  

LLeeaaddiinngg  UUNN  AAggeennccyy  ––  UUNNDDPP    
UUNN  AAggeenncciieess  ccoonnttrriibbuuttiinngg  ttoo  oouuttppuutt  ––  UUNNIIDDOO,,  FFAAOO  ––  tteecchhnniiccaall  eexxppeerrttiissee  
KKeeyy  GGoovveerrnnmmeennttaall  PPaarrttnneerrss::  MMiinniissttrryy  ooff  NNaattuurree  PPrrootteeccttiioonn,,  MMiinniissttrryy  ooff  EEnneerrggyy  aanndd  
NNaattuurraall  RReessoouurrcceess,,  MMiinniissttrryy  ooff  EEccoonnoommyy,,  MMiinniissttrryy  ooff  AAggrriiccuullttuurree,,  MMiinniissttrryy  ooff  HHeeaalltthh,,  
LLooccaall  AAuutthhoorriittiieess  
OOtthheerr  PPaarrttnneerrss::  EEnnvviirroonnmmeennttaall  NNGGOOss  

880000..000000  

AAGGEENNCCYY  OOUUTTPPUUTT  44..11..33    
SSuussttaaiinnaabbllee  DDeevveellooppmmeenntt  
pprriinncciipplleess  iinnttrroodduucceedd  iinnttoo  tthhee  
eedduuccaattiioonn  ccuurrrriiccuulluumm..  

LLeeaaddiinngg  UUNN  AAggeennccyy  ––  UUNNEESSCCOO    
UUNN  AAggeenncciieess  ccoonnttrriibbuuttiinngg  ttoo  oouuttppuutt  ––  UUNNDDPP,,  UUNNIICCEEFF      
KKeeyy  GGoovveerrnnmmeennttaall  PPaarrttnneerrss::  MMiinniissttrryy  ooff  NNaattuurree  PPrrootteeccttiioonn,,  MMiinniissttrryy  ooff  EEnneerrggyy  aanndd  
NNaattuurraall  RReessoouurrcceess,,  MMiinniissttrryy  ooff  EEdduuccaattiioonn  aanndd  SScciieennccee,,  LLooccaall  AAuutthhoorriittiieess  
OOtthheerr  PPaarrttnneerrss::  EEnnvviirroonnmmeennttaall  NNGGOOss  

553300..000000  

AAGGEENNCCYY  OOUUTTPPUUTT  44..11..44  
NNaattiioonnaall  aanndd  llooccaall  ccaappaacciittiieess  ttoo  
ddeevveelloopp  iinnnnoovvaattiivvee  ppoolliicciieess  aanndd  
pprraaccttiicceess  ttoo  aaddddrreessss  cclliimmaattee  cchhaannggee  
mmiittiiggaattiioonn  aanndd  aaddaappttaattiioonn  
ssttrreennggtthheenneedd..  

LLeeaaddiinngg  UUNN  AAggeennccyy  ––  UUNNDDPP  
UUNN  AAggeenncciieess  ccoonnttrriibbuuttiinngg  ttoo  oouuttppuutt  ––    FFAAOO,,  UUNNHHCCRR,,  UUNNIIDDOO  ––  tteecchhnniiccaall  eexxppeerrttiissee  
KKeeyy  GGoovveerrnnmmeennttaall  PPaarrttnneerrss::  MMiinniissttrryy  ooff  NNaattuurree  PPrrootteeccttiioonn,,  MMiinniissttrryy  ooff  EEnneerrggyy  aanndd  
NNaattuurraall  RReessoouurrcceess,,  MMiinniissttrryy  ooff  EEccoonnoommyy,,  MMiinniissttrryy  ooff  AAggrriiccuullttuurree,,  LLooccaall  AAuutthhoorriittiieess  
OOtthheerr  PPaarrttnneerrss::  EEnnvviirroonnmmeennttaall  NNGGOOss,,  PPrriivvaattee  SSeeccttoorr  

22..995500..000000  

AAGGEENNCCYY  OOUUTTPPUUTT  44..11..55  
IInnnnoovvaattiivvee  ppoolliicciieess  aanndd  pprraaccttiicceess  
ffoorr  eennvviirroonnmmeennttaallllyy  ssoouunndd,,  eenneerrggyy  
eeffffiicciieenntt  tteecchhnnoollooggiieess  aanndd  cclleeaanneerr  
pprroodduuccttiioonn  ddeevveellooppeedd  aanndd  
iimmpplleemmeenntteedd..  

LLeeaaddiinngg  UUNN  AAggeennccyy  ––  UUNNIIDDOO  
UUNN  AAggeenncciieess  ccoonnttrriibbuuttiinngg  ttoo  oouuttppuutt  ––    UUNNDDPP,,  FFAAOO  
KKeeyy  GGoovveerrnnmmeennttaall  PPaarrttnneerrss::  MMiinniissttrryy  ooff  NNaattuurree  PPrrootteeccttiioonn,,  MMiinniissttrryy  ooff  EEnneerrggyy  aanndd  
NNaattuurraall  RReessoouurrcceess,,  MMiinniissttrryy  ooff  EEccoonnoommyy,,  MMiinniissttrryy  ooff  AAggrriiccuullttuurree,,  LLooccaall  AAuutthhoorriittiieess  
OOtthheerr  PPaarrttnneerrss::  EEnnvviirroonnmmeennttaall  NNGGOOss,,  PPrriivvaattee  SSeeccttoorr,,  AArrmmeenniiaann  DDiiaassppoorraa  

33..885500..000000  
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AAGGEENNCCYY  OOUUTTCCOOMMEE  44..22  
NNaattiioonnaall  ccaappaacciittiieess  ffoorr  DDiissaasstteerr  
RRiisskk  MMaannaaggeemmeenntt  ((DDRRMM))  
ssttrreennggtthheenneedd..  

AAGGEENNCCYY  OOUUTTPPUUTT  44..22..11  
CCaappaacciittiieess  ffoorr  ddiissaasstteerr  rriisskk  
rreedduuccttiioonn  aarree  ssttrreennggtthheenneedd  oonn  
nnaattiioonnaall  aanndd  llooccaall  lleevveellss  ttoo  
pprreeppaarree,,  mmiittiiggaattee  aanndd  rreessppoonndd  ttoo  
nnaattuurraall  aanndd  tteecchhnnoollooggiiccaall  hhaazzaarrddss,,  
aanndd  ppuubblliicc  hheeaalltthh  tthhrreeaattss..  

LLeeaaddiinngg  UUNN  AAggeennccyy  ––  UUNNDDPP  
UUNN  AAggeenncciieess  ccoonnttrriibbuuttiinngg  ttoo  oouuttppuutt  ––  FFAAOO,,  UUNNHHCCRR,,  UUNNFFPPAA,,  UUNNIICCEEFF,,  WWHHOO,,  
UUNNIIDDOO  ––  tteecchhnniiccaall  eexxppeerrttiissee  
KKeeyy  GGoovveerrnnmmeennttaall  PPaarrttnneerrss::  MMiinniissttrryy  ooff  EEmmeerrggeennccyy  SSiittuuaattiioonnss,,  MMiinniissttrryy  ooff  TTeerrrriittoorriiaall  
AAddmmiinniissttrraattiioonn,,  MMiinniissttrryy  ooff  NNaattuurree  PPrrootteeccttiioonn,,  MMiinniissttrryy  ooff  EEnneerrggyy  aanndd  NNaattuurraall  RReessoouurrcceess,,  
MMiinniissttrryy  ooff  HHeeaalltthh,,  MMiinniissttrryy  ooff  EEccoonnoommyy,,  MMiinniissttrryy  ooff  AAggrriiccuullttuurree,,  MMiinniissttrryy  ooff  FFoorreeiiggnn  
AAffffaaiirreess,,  MMiinniissttrryy  ooff  UUrrbbaann  DDeevveellooppmmeenntt,,  MMiinniissttrryy  ooff  HHeeaalltthh,,  NNaattiioonnaall  SSttaattiissttiiccaall  SSeerrvviiccee,,  
LLooccaall  AAuutthhoorriittiieess  
OOtthheerr  PPaarrttnneerrss::  EEnnvviirroonnmmeennttaall  NNGGOOss,,  AArrmmeenniiaann  DDiiaassppoorraa  

22..664400..000000  

AAGGEENNCCYY  OOUUTTPPUUTT  44..22..22  
IInntteerrnnaattiioonnaall  HHeeaalltthh  RReegguullaattiioonnss  
((IIHHRR))  NNaattiioonnaall  FFooccaall  PPooiinntt  iiss  
ffuunnccttiioonnaall,,  eennssuurriinngg  aaddhheerreennccee  ttoo  
rreeppoorrttiinngg  rreeqquuiirreemmeennttss  aanndd  
vveerriiffiiccaattiioonn  ooff  ppuubblliicc  hheeaalltthh  eevveennttss  
ooff  iinntteerrnnaattiioonnaall  ccoonncceerrnn..  

LLeeaaddiinngg  UUNN  AAggeennccyy  ––  WWHHOO  
KKeeyy  GGoovveerrnnmmeennttaall  PPaarrttnneerrss::  MMiinniissttrryy  ooff  HHeeaalltthh,,  NNaattiioonnaall  AAsssseemmbbllyy  
OOtthheerr  PPaarrttnneerrss::  NNGGOOss  

447700..000000  
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AANNNNEEXX  TTWWOO::  UUNNDDAAFF  AArrmmeenniiaa  22001100--22001155  MMoonniittoorriinngg  aanndd  EEvvaalluuaattiioonn  FFrraammeewwoorrkk  
  

NNAATTIIOONNAALL  PPRRIIOORRIITTYY  11::  
AAcccceessss  ttoo  ssoocciiaall  sseerrvviicceess  aanndd  eennhhaanncceedd  eeccoonnoommiicc  ooppppoorrttuunniittiieess,,  iinn  lliinnee  wwiitthh  ssuussttaaiinnaabbllee  ddeevveellooppmmeenntt  pprriinncciipplleess    

  
HHiieerraarrcchhyy  ooff  AAiimmss  

  
UUNNDDAAFF  OOuuttccoommeess  
AAggeennccyy  OOuuttccoommeess  
AAggeennccyy  OOuuttppuuttss  

OObbjjeeccttiivveellyy  VVeerriiffiiaabbllee  
IInnddiiccaattoorrss  

BBaasseelliinneess  aanndd  TTaarrggeettss  
MMeeaannss  ooff  VVeerriiffiiccaattiioonn    AAssssuummppttiioonnss  aanndd  RRiisskkss  BBaasseelliinnee    

22001100  
TTaarrggeett    
22001155ii  

UUNNDDAAFF  OOUUTTCCOOMMEE  11::    
IInncclluussiivvee  aanndd  ssuussttaaiinnaabbllee  
ggrroowwtthh  iiss  pprroommootteedd  bbyy  
rreedduucciinngg  ddiissppaarriittiieess  aanndd  
eexxppaannddiinngg  eeccoonnoommiicc  aanndd  
ssoocciiaall  ooppppoorrttuunniittiieess  ffoorr  
vvuullnneerraabbllee  ggrroouuppss..  

%%  iinnccrreeaassee  iinn  tthhee  HHuummaann  
DDeevveellooppmmeenntt  IInnddeexx  

HHDDII  ––  00,,777777  ((22000066))  HHDDII  ––  00,,880033  ((bbaasseedd  oonn  
SSDDPP))  

SSoouurrcceess::    
IInntteeggrraatteedd  LLiivviinngg  CCoonnddiittiioonnss  
SSuurrvveeyy  ((IILLCCSS))  rreeppoorrtt((ss)),,  ootthheerr  
NNSSSS  ssuurrvveeyyss,,  rreeppoorrttss;;  
SSDDPP//PPRRSSPP22  pprrooggrreessss  rreeppoorrtt,,  
MMDDGG  rreeppoorrtt    
  
RReessppoonnssiibbllee  AAggeennccyy::  UUNNDDPP  
OOtthheerr  ppaarrttnneerrss::  UUNNIIDDOO,,  
UUNNEESSCCOO,,  IILLOO,,  FFAAOO,,  NNSSSS,,  
MMooFF,,  MMooEE  

AAssssuummppttiioonnss::    
--CCoonnttiinnuuiinngg  eeccoonnoommiicc  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  
tthhee  ccoouunnttrryy..  
--GGoovveerrnnmmeenntt  iiss  ccoommmmiitttteedd  ttoo  rreedduuccee  
ddiissppaarriittiieess  aanndd  eerraaddiiccaattee  eexxttrreemmee  
ppoovveerrttyy..  
  
RRiisskkss::    
FFiinnaanncciiaall  ccrriissiiss  mmaayy  rreessuulltt  iinn  rraaiissiinngg  
uunneemmppllooyymmeenntt  aanndd  ddeeeeppeenniinngg  ooff  
ddiiffffeerreenncceess  bbeettwweeeenn  ssoocciioo--eeccoonnoommiicc  
ggrroouuppss..  
    

%%  ddeeccrreeaassee  iinn  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  
ppeeooppllee  lliivviinngg  bbeellooww  tthhee  ppoovveerrttyy  
aanndd  ffoooodd  lliinneess  

PPoooorr  ppooppuullaattiioonn  ––  2255,,00%%    
EExxttrreemmee  ppoooorr  ––  33,,88%%  
((22000077)) 

PPoooorr  ppooppuullaattiioonn--  1100..11%%  
EExxttrreemmee  ppoooorr  ––11,,66%%  

%%  ddeeccrreeaassee  iinn  tthhee  GGiinnii  
ccooeeffffiicciieenntt  

GGiinnii  ccooeeffffiicciieenntt--  00,,3377%%  
((22000088)) 

GGiinnii  ccooeeffffiicciieenntt  ddeeccrreeaassee  
uupp ttoo 00,,3311%%.. 

PPrrooppoorrttiioonn  ooff  ppooppuullaattiioonn  bbeellooww  
tthhee  44..3300  UUSSDD  ((PPPPPP  aaddjjuusstteedd))  ppeerr  
ddaayy  

3399..22%%  ((22000077))  <<2200%%  ((1111))iiii  

GGDDPP  ppeerr  ccaappiittaa  ccoommppaarreedd  ttoo  EEUU  
aavveerraaggee  ppeerr  ccaappiittaa  

1188..00%%  ((22000077))  >>3300%%  ((3355))  

FFaammiillyy  aalllloowwaannccee  bbuuddggeett  
eexxppeennddiittuurree  ttoo  ppoovveerrttyy  ggaapp rraattiioo 

3344..33%%  ((22000066))  >>5500%%  ((8800))  

TThhee  rraattiioo  ooff  ttaaxx  rreevveennuueess  iinn  GGDDPP  1199,,55%%  ((22000077))  >>2222..55%%  ((2233..55))  

AAggeennccyy  OOuuttccoommee  11..11    
NNaattiioonnaall  ppoolliicciieess,,  ssttrraatteeggiieess  
aanndd  pprrooggrraammmmeess  rreedduuccee  
ddiissppaarriittiieess  bbeettwweeeenn  rreeggiioonnss  
aanndd  ssppeecciiffiicc  vvuullnneerraabbllee  
ggrroouuppss..  

UUnneemmppllooyymmeenntt  rraatteess  aatt  nnaattiioonnaall  
aanndd  rreeggiioonnaall  lleevveellss  
((ddiissaaggggrreeggaatteedd  bbyy  sseexx  aanndd  
rreeggiioonn))  

UUnneemmppllooyymmeenntt  rraattee  iiss  77%%  
((ooffffiicciiaall  rreeccoorrddss))  aanndd  2288,,44%%  
((HHSS  ddaattaa))  ffoorr  22000077..  HHiigghheesstt  
uunneemmppllooyymmeenntt  iiss  iinn  KKoottaayykk  
((3388,,22%%)),,  SShhiirraakk  ((3355,,55%%))  
aanndd LLoorrii ((3344,,11%%)) mmaarrzzeess 

UUnneemmppllooyymmeenntt  rraattee  --  
1155%%  bbyy  22001155  
DDeeccrreeaassee  iinn  
uunneemmppllooyymmeenntt  rraattee  iinn  
rreeggiioonnss  ((mmaarrzzeess))..  

SSoouurrcceess::    
IInntteeggrraatteedd  LLiivviinngg  CCoonnddiittiioonnss  
SSuurrvveeyy  ((IILLCCSS))  rreeppoorrtt((ss)),,  ootthheerr  
NNSSSS  ssuurrvveeyyss//rreeppoorrttss;;  
SSDDPP//PPRRSSPP22  pprrooggrreessss  rreeppoorrtt    
  
RReessppoonnssiibbllee  AAggeennccyy::  UUNNDDPP    
OOtthheerr  ppaarrttnneerrss::  NNSSSS,,  MMooFF,,  
UUNNIIDDOO,,  FFAAOO,,  UUNNEESSCCOO,,  
IITTCC,,  IILLOO,,  UUNNVV,,  WWFFPP,,  
UUNNHHCCRR    

AAssssuummppttiioonnss::    
GGoovveerrnnmmeenntt  ccoonnssiisstteennttllyy  ssuuppppoorrttss  
ddeevveellooppmmeenntt  ooff  rreeggiioonnss  aanndd  rreedduuccttiioonn  
ooff  ddiissppaarriittiieess..  
  
RRiisskkss::    
RRaaiissiinngg  ooff  uunneemmppllooyymmeenntt  aanndd  
ddeeeeppeenniinngg  ooff  ddiissppaarriittiieess  aass  aa  rreessuulltt  ooff  
ffiinnaanncciiaall  ccrriissiiss..  

IInnccoommee  iinn  tthhee  ppoooorreesstt  qquuiinnttiillee  ttoo  
tthhee  iinnccoommee  ooff  tthhee  rriicchheesstt qquuiinnttiillee 

11//88  ((22000077))  >>11//55  ((11//77))  

RRaattiioo  ooff  ppoovveerrttyy  lleevveell  oouuttssiiddee  
ccaappiittaall  ttoo  ppoovveerrttyy  lleevveell  iinn ccaappiittaall 

11..44  ((22000077))  <<11..22  ((11,,99))  

PPrrooppoorrttiioonn  ooff  ppooppuullaattiioonn  wwiitthh  
aacccceessss  ttoo  iimmpprroovveedd  ssaanniittaattiioonn,, %% 

8833..11%%  ((22000066))  >>8855%%  

PPrrooppoorrttiioonn  ooff  ccoommmmuunniittiieess  wwiitthh  
mmoorree  tthhaann  330000  hhoouusseehhoollddss  wwiitthh  
aacccceessss  ttoo  rreelliiaabbllee  nnaattuurraall  ggaass  
ssuuppppllyy  

6677..00%%  ((22000066))  >>9999%%  ((110000))  

AAGGEENNCCYY  OOUUTTPPUUTT  11..11..11    
RReegguullaattoorryy  ffrraammeewwoorrkk  aanndd  

%%  iinnccrreeaassee  iinn  SSMMEEss  ccoonnttrriibbuuttiioonn  
ttoo  GGDDPP  

4400%%  ooff  GGDDPP  ccrreeaatteedd  iinn  
SSMMEE  sseeccttoorr  

AAtt  lleeaasstt  55%%  iinnccrreeaassee  iinn  
SSMMEEss  ccoonnttrriibbuuttiioonn  ttoo  
GGDDPP.. 

SSoouurrcceess::    
NNSSSS  ddaattaa;;  AAmmeennddmmeennttss  ooff  
lleeggiissllaattiioonn;; SSuurrvveeyyss aammoonngg 

AAssssuummppttiioonnss::    
--GGoovveerrnnmmeenntt  ccoonnssiisstteennttllyy  ssuuppppoorrttss  
ddeevveellooppmmeenntt ooff SSMMEE sseeccttoorr.. 
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mmeecchhaanniissmmss//eennaabblliinngg  
eennvviirroonnmmeenntt  iinncclluuddiinngg  
aacccceessss  ttoo  ccrreeddiitt  aanndd  
eennttrreepprreenneeuurrsshhiipp  ttrraaiinniinngg,,  
ttoo  eessttaabblliisshh  aanndd  rreevviittaalliizzee  
SSMMEE((ss))  ssttrreennggtthheenneedd..  

NNoo..  ooff  ssttaarrtt  uupp  
bbuussiinneesssseess//lliivveelliihhoooodd  aaccttiivviittiieess  
llaauunncchheedd  

BByy  22000088  9900  bbuussiinneesssseess  
rreeggiisstteerreedd,,  aabboouutt  115500  nneeww  
wwoorrkk  ppllaacceess  ccrreeaatteedd..  

MMoorree  tthhaann  115500  nneeww  
bbuussiinneesssseess  eessttaabblliisshheedd  

SSMMEEss,,  SSMMEE  DDNNCC  DDaattaa,,  MMooEE  
ddaattaa//rreeppoorrttss  

RReessppoonnssiibbllee  AAggeennccyy::  UUNNDDPP    
OOtthheerr  ppaarrttnneerrss::  NNSSSS,,  MMooFF,,  
MMooEE,,  SSMMEE  DDNNCC,,  UUNNIIDDOO,,  
FFAAOO,,  UUNNEESSCCOO,,  IITTCC,,  IILLOO,,  
UUNNVV 

--LLeeggaall  aanndd  iinnsstt..  ffrraammeewwoorrkkss  rreessttrriicctt  
mmoonnooppoolliieess  aanndd  pprrootteecctt  ccoommppeettiittiioonn..  
  
RRiisskkss::    
--FFiinnaanncciiaall  ccrriissiiss  hhiinnddeerrss  ddeevveellooppmmeenntt  
ooff  SSMMEE  sseeccttoorr..  
--DDeeccrreeaassee  ooff  iinnvveessttmmeennttss  aass  aa  rreessuulltt  ooff  
ffiinnaanncciiaall  ccrriissiiss..  

AAGGEENNCCYY  OOUUTTPPUUTT  11..11..22    
PPoolliiccyy  ffrraammeewwoorrkk  aanndd  
mmeecchhaanniissmmss  ttoo  bbuuiilldd  aa  
kknnoowwlleeddggee  eeccoonnoommyy  bbaasseedd  
oonn  sscciieennccee,,  tteecchhnnoollooggyy  aanndd  
iinnnnoovvaattiioonn  iinnttrroodduucceedd..  

GGrroossss  EExxppeennddiittuurree  oonn  RR&&DD  
((rreesseeaarrcchh  aanndd  ddeevveellooppmmeenntt))  
((GGEERRDD))  

EExxppeennddiittuurree  oonn  RR&&DD  aass  aa  
%%  ooff  GGDDPP  wwaass  00..22%%  iinn  
22000055.. 

EExxppeennddiittuurreess  oonn  RR&&DD  
aarree  aatt  lleeaasstt  22%%  ooff  GGDDPP  

SSoouurrcceess::    
NNSSSS  ddaattaa;;  UUNNEESSCCOO  
ssttaattiissttiiccss((UUIISS))  ccoouunnttrryy  
pprrooffiilleess//  rreeppoorrttss;;  MMooEE,,  MMooEESS  
mmaatteerriiaallss//  rreeppoorrttss  

RReessppoonnssiibbllee  AAggeennccyy::  
UUNNEESSCCOO    
OOtthheerr  ppaarrttnneerrss::  NNSSSS,,  MMooEE,,    
MMooEESS,, UUNNIIDDOO,, UUNNDDPP 

AAssssuummppttiioonnss::    
GGoovveerrnnmmeenntt  ccoonnssiisstteennttllyy  ssuuppppoorrttss  
ddeevveellooppmmeenntt  ooff  kknnoowwlleeddggee  bbaasseedd  
eeccoonnoommyy  aanndd  sscciieennccee..  
  
RRiisskkss::    
DDeeccrreeaassee  ooff  nnaattiioonnaall  aanndd  iinntteerrnnaattiioonnaall  
iinnvveessttmmeennttss  iinn  sscciieennccee,,  tteecchhnnoollooggyy  aanndd  
iinnnnoovvaattiioonnss  aass  aa  rreessuulltt  ooff  ffiinnaanncciiaall  
ccrriissiiss..  

TTeelleepphhoonnee  mmaaiinnlliinneess  aanndd  cceelllluullaarr  
ssuubbssccrriibbeerrss  ppeerr  110000  ppooppuullaattiioonn 

5555..77  ((22000066))  >>8800  ((8800..00))  

PPeerrssoonnaall  ccoommppuutteerrss  iinn  uussee  ppeerr  
110000  ppooppuullaattiioonn  

1122..00  ((22000066))  >>5500  ((4400..00))  

IInntteerrnneett  uusseerrss  ppeerr  110000  ppooppuullaattiioonn  55..7755  ((22000066))  >>4400  ((4400..00))  

AAGGEENNCCYY  OOUUTTPPUUTT  11..11..33    
LLooccaall  pprroodduucceerrss  aarree  bbeetttteerr  
aabbllee  ttoo  mmeeeett  iinntteerrnnaattiioonnaall  
ssttaannddaarrddss  oonn  qquuaalliittyy  
mmaannaaggeemmeenntt,,  ssaaffeettyy  aanndd  
uussee  ooff  tteecchhnnoollooggiieess..  

NNoo..  ooff  llooccaall  pprroodduucceerrss  mmeeeettiinngg  
IISSOO  99000011,,  IISSOO  1144000000  aanndd  IISSOO  
2222000000  ssttaannddaarrddss  

AAbboouutt  2200  ccoommppaanniieess  wweerree  
cceerrttiiffiieedd  aass  mmeeeettiinngg  IISSOO  
99000011,,  IISSOO  1144000000  aanndd  IISSOO  
2222000000  ssttaannddaarrddss..  TTwwoo  
llaabboorraattoorriieess  wweerree  
iinnttrroodduucceedd  ttoo  IISSOO  1177002255  
ssttaannddaarrdd..  

BByy  22001155  aatt  lleeaasstt  220000  
ccoommppaanniieess  aarree  cceerrttiiffiieedd  
aass  mmeeeettiinngg  IISSOO  99000011,,  
IISSOO  1144000000  aanndd  IISSOO  
2222000000  ssttaannddaarrddss..  TTwwoo  
llaabboorraattoorriieess  ooppeerraattee  iinn  
aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  IISSOO  
1177002255..  

SSoouurrcceess::    
WWBB  --  BBEEEEPPSS;;  NNSSSS  DDaattaa;;  
CCeerrttiiffiiccaatteess  aatttteessttiinngg  
ccoonnffiirrmmiinngg  tthhaatt  aaccccrreeddiittaattiioonn  
bbooddyy  mmeemmbbeerr  ooff  IILLAACC,,  MMRRAA  
aanndd  IIAAFF;;  IISSOO  wweebbssiittee    

RReessppoonnssiibbllee  AAggeennccyy::  
UUNNIIDDOO    
OOtthheerr  ppaarrttnneerrss::  NNSSSS,,  MMooEE,,  
MMooAA,, MMooHH,, FFAAOO,, IITTCC,, WWHHOO 

AAssssuummppttiioonnss::    
LLeeggaall  aanndd  iinnssttiittuuttiioonnaall  ffrraammeewwoorrkkss  
pprroommoottee  llooccaall  pprroodduucceerrss  ttoo  mmeeeett  iinntt..  
ssttaannddaarrddss  oonn  qquuaalliittyy  mmaannaaggeemmeenntt,,  
ssaaffeettyy  aanndd  uussee  ooff  tteecchhnnoollooggiieess..  
  
RRiisskkss::    
--  DDeeccrreeaassee  ooff  nnaattiioonnaall  aanndd  iinntteerrnnaattiioonnaall  

iinnvveessttmmeennttss  iinn  pprroodduuccttiioonn..  
--  BBuurreeaauuccrraattiicc  pprroocceedduurreess  aanndd  

ccoorrrruuppttiioonn  hhiinnddeerr  FFDDII  ffllooww..  

AAGGEENNCCYY  OOUUTTPPUUTT  11..11..44    
NNaattiioonnaall  OOccccuuppaattiioonnaall  
SSaaffeettyy  aanndd  HHeeaalltthh  
pprrooggrraammmmee  ddeevveellooppeedd  aanndd  
iinnttrroodduucceedd..  

%%  ooff  ffiirrmmss  mmeeeettiinngg  nnaattiioonnaall  
OOSSHH  ssttaannddaarrddss  

АА  NNaattiioonnaall  OOSS&&HH  pprrooffiillee  
aanndd  pprrooggrraammmmee  iiss  
ddeevveellooppeedd  aaiimmeedd  aatt  
iimmpprroovviinngg  tthhee  eemmppllooyyeeee’’ss  
ssaaffeettyy  aanndd  ccrreeaattiinngg  ssaaffee  aanndd  
hheeaalltthhyy  wwoorrkkiinngg  ccoonnddiittiioonnss..    

TThhee  ccoonncceepptt  ooff  tthhee  OOSSHH  
mmaannaaggeemmeenntt  ssyysstteemm  iiss  
iinnttrroodduucceedd  aatt  eenntteerrpprriisseess..  
  
AAtt  lleeaasstt  2200%%  ooff  
eenntteerrpprriisseess  mmeeeett  OOSSHH  
ssttaannddaarrddss..  

SSoouurrcceess::    
MMooEE,,  MMLLSSII  mmaatteerriiaallss//  
rreeppoorrttss,,  IILLOO  ssttaattiissttiiccss//  rreeppoorrttss  

RReessppoonnssiibbllee  AAggeennccyy::  IILLOO  
OOtthheerr  ppaarrttnneerrss::  MMooEE,,  MMLLSSII,,  
MMooHH  

AAssssuummppttiioonnss::    
GGoovveerrnnmmeenntt  ccoonnssiisstteennttllyy  ssuuppppoorrttss  
ddeevveellooppmmeenntt  ooff  NNaattiioonnaall  OOSSHH  
pprrooggrraammmmee  aanndd  iiss  ccoommmmiitttteedd  ttoo  rraattiiffyy..  
  
RRiisskkss::    
CCoorrrruuppttiioonn  ccrreeaatteess  nnoonn--eeqquuaall  
ooppppoorrttuunniittiieess ffoorr eenntteerrpprriisseess.. 

AAggeennccyy  OOuuttccoommee  11..22    
VVuullnneerraabbllee  ggrroouuppss  hhaavvee  
ggrreeaatteerr  aacccceessss  ttoo  eeccoonnoommiicc  
ooppppoorrttuunniittiieess  iinn  ttaarrggeetteedd  
rreeggiioonnss  ooff  AArrmmeenniiaa..  

EEmmppllooyymmeenntt  ttoo  ppooppuullaattiioonn  rraattiioo  
ffoorr  ppeerrssoonnss  aaggeedd  1155  yyeeaarrss  aanndd  
oovveerr  ((ddiissaaggggrreeggaatteedd  bbyy  sseexx)) 

4488..66;;  FF  ––  4433,,55%%,,  MM  ––  
5544,,88%%  ((22000066))  

>>5500  ((5500,,00));;  FF  >>4455  ((4455,,00));;  
MM  >>5566  ((5566,,00))  

SSoouurrcceess::    
IInntteeggrraatteedd  LLiivviinngg  CCoonnddiittiioonnss  
SSuurrvveeyy  ((IILLCCSS))  rreeppoorrtt((ss)),,  ootthheerr  
NNSSSS  ssuurrvveeyyss,,  rreeppoorrttss;;  
SSDDPP//PPRRSSPP22  pprrooggrreessss  rreeppoorrtt    
  
RReessppoonnssiibbllee  AAggeennccyy::  UUNNDDPP    
OOtthheerr  ppaarrttnneerrss::  NNSSSS,,  MMooFF,,  
MMooEE,,  FFAAOO,,  WWFFPP,,  UUNNHHCCRR,,  
UUNNEESSCCOO,,  UUNNIIDDOO    

AAssssuummppttiioonnss::    
GGoovveerrnnmmeenntt  ccoonnssiisstteennttllyy  ssuuppppoorrttss  
ddeevveellooppmmeenntt  ooff  rreeggiioonnss  aanndd  rreedduuccttiioonn  
ooff  ddiissppaarriittiieess..  
  
RRiisskkss::    
RRaaiissiinngg  ooff  uunneemmppllooyymmeenntt  aanndd  
ddeeeeppeenniinngg  ooff  ddiissppaarriittiieess  aass  aa  
ccoonnsseeqquueennccee  ooff  ffiinnaanncciiaall  ccrriissiiss..  

PPrrooppoorrttiioonn  ooff  eemmppllooyyeedd    
ppooppuullaattiioonn  lliivviinngg  iinn  ppoovveerrttyy  
((nnaattiioonnaall  ppoovveerrttyy  lliinnee))  

2222,,44%%  ((22000066))  <<55%%  ((55,,00))  

GGDDPP  ppeerr  ppeerrssoonn  eemmppllooyyeedd,,  iinn  
ccoonnssttaanntt  22000055  PPPPPP  11000000 UUSSDD 

1144,,55%%  ((22000077))  >>3311%%  ((3311,,00))  

RRaattiioo  ooff  uunneemmppllooyymmeenntt  rraattee  ooff  
wwoommeenn  ttoo  tthhee    uunneemmppllooyymmeenntt  
rraattee  ooff  mmeenn  

11..6600  ((22000077))  <<11..33  



  

2299  
  

AAGGEENNCCYY  OOUUTTPPUUTT  11..22..11    
NNaattiioonnaall  aanndd  llooccaall  
ccaappaacciittiieess  ttoo  ddeevveelloopp  aanndd  
iimmpplleemmeenntt  iinnnnoovvaattiivvee  aanndd  
ddiivveerrssiiffiieedd  iinnccoommee--
ggeenneerraattiinngg  ppoolliicciieess  aanndd  
pprraaccttiicceess  ttaarrggeettiinngg  tthhee  mmoosstt  
vvuullnneerraabbllee  ccoommmmuunniittiieess  
ssttrreennggtthheenneedd..  

PPrrooppoorrttiioonn  ooff  iinnffoorrmmaallllyy  
eemmppllooyyeedd  iinn  ttoottaall  nnoonn--
aaggrriiccuullttuurraall  eemmppllooyymmeenntt  

2200,,55%%  ((22000077))  <<1166%%  ((1155,,99))  SSoouurrcceess::    
MMooEE,,  MMooAA,,  MMooCC  MMNNPP,,  
ddaattaa//rreeppoorrttss,,  UUNNEESSCCOO  
rreeppoorrttss,,  AAggeennccyy  
MMoonniittoorriinngg//AAnnnnuuaall  rreeppoorrttss..  
  
RReessppoonnssiibbllee  AAggeennccyy::  UUNNDDPP    
OOtthheerr  ppaarrttnneerrss::  MMooAA,,  
MMooEEPP,,  FFAAOO,,  WWFFPP,,  UUNNHHCCRR,,  
UUNNEESSCCOO,,  UUNNIIDDOO  

AAssssuummppttiioonnss::    
LLeeggaall  aanndd  iinnssttiittuuttiioonnaall  ffrraammeewwoorrkkss  aarree  
ddeevveellooppeedd  ttoo  pprroommoottee  iinnnnoovvaattiivvee  aanndd  
ddiivveerrssiiffiieedd  iinnccoommee--ggeenneerraattiinngg  ppoolliicciieess  
aanndd  pprraaccttiicceess..  
  
RRiisskkss::    
DDeeccrreeaassee  iinn  nnaattiioonnaall  aanndd  iinntteerrnnaattiioonnaall  
iinnvveessttmmeennttss  iinn  iinnnnoovvaattiivvee  aanndd  
ddiivveerrssiiffiieedd  iinnccoommee--ggeenneerraattiinngg  ppoolliicciieess  
aanndd pprraaccttiicceess.. 

NNoo..  ooff  ffaarrmmeerrss  ttrraaiinneedd  oonn  
iinnnnoovvaattiivvee  aaggrriiccuullttuurraall  sscchheemmeess  

BByy  22000099  aarroouunndd  445500  
ffaarrmmeerrss  wweerree  ttrraaiinneedd  oonn  
iinnnnoovvaattiivvee  aaggrriiccuullttuurraall  
sscchheemmeess..  

AAtt  lleeaasstt  550000  ffaarrmmeerrss  aarree  
ttrraaiinneedd  oonn  iinnnnoovvaattiivvee  
aaggrriiccuullttuurraall  sscchheemmeess  aanndd  
iimmpprroovvee  tthhee  qquuaalliittyy  ooff  
ffaarrmmiinngg  tteecchhnniiqquueess..  

AAGGEENNCCYY  OOUUTTPPUUTT  11..22..22    
VVooccaattiioonnaall  eedduuccaattiioonn,,  
ttrraaiinniinngg  ((VVEETT))  aanndd  lliiffee--
lloonngg  eedduuccaattiioonn  pprrooggrraammmmeess  
pprroovviiddee  vvuullnneerraabbllee  ggrroouuppss  
wwiitthh  tthhee  sskkiillllss  aanndd  
kknnoowwlleeddggee  nneecceessssaarryy  ttoo  
mmeeeett  tthhee  ddeemmaannddss  ooff  tthhee  
llaabboouurr  mmaarrkkeett..    

YYoouutthh  ((aaggee  1155--2244  yyeeaarrss))  
uunneemmppllooyymmeenntt  rraattee  

5577,,66%%  ((22000077))  <<3300%%  ((3300,,00))  SSoouurrcceess::    
MMooEESS  ddaattaa//  rreeppoorrttss,,  EEUU  
rreeppoorrttss,,  AAggeennccyy  
MMoonniittoorriinngg//AAnnnnuuaall  rreeppoorrttss..  
  
RReessppoonnssiibbllee  AAggeennccyy::  UUNNDDPP    
OOtthheerr  ppaarrttnneerrss::  MMooEESS,,  EEUU,,  
UUNNIIDDOO,,  IILLOO,,  UUNNHHCCRR,,  
UUNNEESSCCOO,,  UUNNVV  

AAssssuummppttiioonnss::    
GGoovveerrnnmmeenntt  ccoonnssiisstteennttllyy  ssuuppppoorrttss  
ddeevveellooppmmeenntt  ooff  VVEETT  sseeccttoorr..  
  
RRiisskkss::    
--DDeeccrreeaassee  iinn  nnaattiioonnaall  aanndd  iinntteerrnnaattiioonnaall  
iinnvveessttmmeennttss  iinn  VVEETT  sseeccttoorr  dduuee  ttoo  
ffiinnaanncciiaall  ccrriissiiss..  
--VVuullnneerraabbllee  ggrroouuppss  mmaayy  hhaavvee  lleessss  
aacccceessss  ttoo  VVEETT..  

GGrroossss  eennrroollllmmeenntt  rraattiioo  ooff  ppoooorr  
ppooppuullaattiioonn  ttoo  tthhee  ggrroossss  
eennrroollllmmeenntt  rraattiioo  ooff  nnoonn--ppoooorr  
ppooppuullaattiioonn  iinn  tthhee  pprrooffeessssiioonnaall    
eedduuccaattiioonn  pprrooggrraammss  

00,,2233%%  ((22000066))  >>00,,33%%  ((00,,3300))  

AAGGEENNCCYY  OOUUTTPPUUTT  11..22..33    
PPrriivvaattee  ppuubblliicc  ppaarrttnneerrsshhiippss  
((PPPPPPss))  aarree  ccrreeaatteedd  iinn  
ttaarrggeetteedd  aarreeaass  ttoo  pprroovviiddee  
aalltteerrnnaattiivvee  lliivveelliihhoooodd  
ooppppoorrttuunniittiieess  aanndd  iimmpprroovveedd  
sseerrvviiccee  pprroovviissiioonn..    

NNoo..  ooff  ccoommppaanniieess  ppaarrttiicciippaattiinngg  
iinn  PPPPPPss  

PPPPPP  CCoonncceepptt  iiss  ddeevveellooppeedd  
wwiitthh  tthhee  ssuuppppoorrtt  ooff  UUNNDDPP  
aanndd  aapppprroovveedd  bbyy  tthhee  
GGoovveerrnnmmeenntt  iinn  22000088..  

AArroouunndd  1100  PPPPPPss  
eessttaabblliisshheedd  wwiitthh  ssuuppppoorrtt  
ooff UUNN aaggeenncciieess..  

SSoouurrcceess::    
GGCC  NNeettwwoorrkk  DDaattaa,,  MMooEE  
ddaattaa//rreeppoorrttss,,  MMooFF  
ddaattaa//rreeppoorrttss..  
  
RReessppoonnssiibbllee  AAggeennccyy::  UUNNDDPP    
OOtthheerr  ppaarrttnneerrss::  MMooEE,,  MMooFF,,  
FFAAOO,, UUNNHHCCRR,, UUNNEESSCCOO  

AAssssuummppttiioonnss::    
GGoovveerrnnmmeenntt  ppaarrttiicciippaatteess  iinn  PPPPPPss..  
  
RRiisskkss::    
DDeeccrreeaassee  iinn  GGoovveerrnnmmeenntt  aanndd  pprriivvaattee  
sseeccttoorr  iinnvveessttmmeennttss  iinn  PPPPPPss..  
  

RReegguullaattoorryy  ffrraammeewwoorrkk  
pprroommoottiinngg  PPPPPPss  iinn  ppllaaccee  

PPPPPP  ccoonncceepptt  iiss  
ooppeerraattiioonnaall..  LLeeggaall  aaccttss  
rreevviisseedd  ttoo  eennccoouurraaggee  
PPPPPP..  

AAGGEENNCCYY  OOUUTTPPUUTT  11..22..44    
CCoommppaanniieess  ddeevveelloopp  aanndd  
iimmpplleemmeenntt  CCoorrppoorraattee  
SSoocciiaall  RReessppoonnssiibbiilliittyy  
((CCSSRR))  ssttrraatteeggiieess..  

NNoo..  ooff  ccoommppaanniieess  ddeevveellooppiinngg  
CCSSRR  ssttrraatteeggiieess    

TThhee  iissssuuee  ooff  CCSSRR  iiss  ffiirrsstt  
ttiimmee  rreefflleecctteedd  iinn  tthhee  
GGoovveerrnnmmeenntt  PPrrooggrraammmmee  
((22000088--22001122))..    
  

AAtt  lleeaasstt  22  ccoommppaanniieess  
ddeevveellooppeedd  oowwnn  ssttrraatteeggyy  
oonn  CCSSRR  aanndd  
iimmpplleemmeenntteedd..  

SSoouurrcceess::    
MMooEE  ddaattaa//rreeppoorrttss,,  MMooFF  
ddaattaa//rreeppoorrttss,,  oobbsseerrvvaattiioonn..  
  
RReessppoonnssiibbllee  AAggeennccyy::  UUNNDDPP    
OOtthheerr  ppaarrttnneerrss::  MMooEE,,  MMooFF    

AAssssuummppttiioonnss::    
GGoovveerrnnmmeenntt  ccoonnssiisstteennttllyy  ssuuppppoorrttss  
iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  CCSSRR  ssttrraatteeggiieess..  
  
RRiisskkss::    
DDeeccrreeaassee  iinn  nnaatt..  aanndd  iinntt..  iinnvveessttmmeennttss  
ffoorr rreeaalliizzaattiioonn ooff CCSSRR ssttrraatteeggiieess..  

  
  
    



  

3300  
  

NNAATTIIOONNAALL  PPRRIIOORRIITTYY  22::  
IInnccrreeaassee  tthhee  ccaappaacciittyy  ooff  cciittiizzeennss  ttoo  ppaarrttiicciippaattee,,  eexxeerrcciissee  tthheeiirr  rriigghhttss  aanndd  rreessppoonnssiibbiilliittiieess  aanndd  ggoovveerrnnmmeenntt  iinnssttiittuuttiioonnss  ttoo  ccoommppllyy  wwiitthh  tthheeiirr  oobblliiggaattiioonnss..  

  
HHiieerraarrcchhyy  ooff  AAiimmss  

  
UUNNDDAAFF  OOuuttccoommeess  
AAggeennccyy  OOuuttccoommeess  
AAggeennccyy  OOuuttppuuttss  

OObbjjeeccttiivveellyy  VVeerriiffiiaabbllee  
IInnddiiccaattoorrss  

BBaasseelliinneess  aanndd  TTaarrggeettss  

MMeeaannss  ooff  VVeerriiffiiccaattiioonn    AAssssuummppttiioonnss  aanndd  RRiisskkss  BBaasseelliinnee    
22001100  

TTaarrggeett    
22001155  

UUNNDDAAFF  OOUUTTCCOOMMEE  22::    
DDeemmooccrraattiicc  ggoovveerrnnaannccee  iiss  
ssttrreennggtthheenneedd  bbyy  
iimmpprroovviinngg  aaccccoouunnttaabbiilliittyy,,  
pprroommoottiinngg  iinnssttiittuuttiioonnaall  
aanndd  ccaappaacciittyy  ddeevveellooppmmeenntt  
aanndd  eexxppaannddiinngg  ppeeooppllee’’ss  
ppaarrttiicciippaattiioonn..  

GGoovveerrnnmmeenntt  eeffffeeccttiivveenneessss,,  
ggoovveerrnnaannccee  ssccoorree  

--00..3311  ((22000077))  
  

++00..3377  ((MMDDGG  rreeppoorrtt))  SSoouurrcceess::    
WWBB  rreeppoorrttss,,    NNSSSS  ssuurrvveeyyss//  
rreeppoorrttss;;  SSDDPP//PPRRSSPP22  pprrooggrreessss  
rreeppoorrtt    
  
RReessppoonnssiibbllee  AAggeennccyy::  UUNNDDPP    
OOtthheerr  ppaarrttnneerrss::  UUNNIICCEEFF,,  
UUNNHHCCRR,,  UUNNEESSCCOO,,  UUNNFFPPAA,,  
IILLOO,,  UUNNVV,,    NNSSSS,,  WWBB  

AAssssuummppttiioonnss::    
--GGoovveerrnnmmeenntt  ccoonnssiisstteennttllyy  ssuuppppoorrttss  
ssttrreennggtthheenniinngg  ooff  ddeemmooccrraattiicc  
ggoovveerrnnaannccee..  
--IInntteerrnnaattiioonnaall  ccoommmmuunniittyy  ssuuppppoorrttss  
AArrmmeenniiaa  iinn  iittss  eeffffoorrttss  ttoowwaarrddss  
ddeemmooccrraattiicc  ggoovveerrnnaannccee..  
--PPoolliittiiccaall  aanndd  ssoocciioo--eeccoonnoommiicc  ssttaabbiilliittyy..  
  
RRiisskkss::    
GGlloobbaall  ffiinnaanncciiaall  ccrriissiiss  mmaayy  rreessuulltt  iinn  
ddeeccrreeaasseedd  iinnvveessttmmeennttss  ooff  iinntteerrnnaattiioonnaall  
ccoommmmuunniittyy.. 

RReegguullaattoorryy  qquuaalliittyy,,  ggoovveerrnnaannccee  
ssccoorree  

++00..2244  ((22000077))  
  

++00..6622  

RRuullee  ooff  llaaww  iinnddeexx,,  ggoovveerrnnaannccee  
ssccoorree  

--00..5511  ((22000077))  
  

++00..1111  

VVooiiccee  aanndd  aaccccoouunnttaabbiilliittyy,,  
ggoovveerrnnaannccee  ssccoorree  

--00..5599  ((22000077))  ++00..8833  

AAggeennccyy  OOuuttccoommee  22..11    
IImmpprroovveedd  ssttrruuccttuurreess  aanndd  
mmeecchhaanniissmmss  aatt  bbootthh  
cceennttrraalliizzeedd  aanndd  
ddeecceennttrraalliizzeedd  lleevveellss  eennssuurree  
tthhee  pprrooggrreessssiivvee  rreeaalliizzaattiioonn  
ooff  hhuummaann  rriigghhttss..    

NNoo..  ooff  rreeccoommmmeennddaattiioonnss  ffrroomm  
UUNN  HHuummaann  RRiigghhttss  CCoouunncciill  UUPPRR  
aacctteedd  uuppoonn  ((aass  ppeerrcceennttaaggee  ooff  
ttoottaall))  

AArrmmeenniiaa  sshhoouulldd  pprreesseenntt  66  
nnaattiioonnaall  rreeppoorrttss  oonn  HHRR  
sseeccttoorr  iinn  22000088  

AAtt  lleeaasstt  2200%%  ooff  
rreeccoommmmeennddaattiioonnss  
iimmpplleemmeenntteedd..  

SSoouurrcceess::    
UUNN  rreeppoorrttss  iinncclluuddiinngg  UUNN  HHRR  
ccoouunncciill  rreeppoorrttss,,  MMFFAA,,  HHRRDDOO,,  
HHRR  NNGGOOss  ddaattaa//  rreeppoorrttss,,  TTII  
rreeppoorrttss  
  
RReessppoonnssiibbllee  AAggeennccyy::  UUNNDDPP    
OOtthheerr  ppaarrttnneerrss::  UUNN  ttrreeaattyy  
bbooddiieess,,  MMFFAA,,  HHRRDDOO,,  HHRR  
NNGGOO  ccoommmmuunniittyy,,  UUNNIICCEEFF,,  
UUNNHHCCRR,, UUNNEESSCCOO 

AAssssuummppttiioonnss::    
--GGoovveerrnnmmeenntt  ccoonnssiisstteennttllyy  ssuuppppoorrttss  
rreeaalliizzaattiioonn  ooff  hhuummaann  rriigghhttss..  
--PPooppuullaattiioonn  iiss  aawwaarree  ooff  iittss  rriigghhttss  aanndd  
rreessppoonnssiibbiilliittiieess  aanndd  iiss  ccoommmmiitttteedd  ttoo  
rreeaalliizzee  tthheemm..  
  
RRiisskkss::    
--  PPoolliittiiccaall  aanndd  ssoocciiaall  uunnrreessttss  rreessuulltt  iinn  
vviioollaattiioonnss  ooff  hhuummaann  rriigghhttss..  
--HHRR  vviioollaattiioonnss  aarree  nnoott  iiddeennttiiffiieedd..  

NNoo..  ooff  ccoommmmeennttss,,  oobbsseerrvvaattiioonnss  
ffrroomm  UUNN  CChhiilldd  RRiigghhttss  
CCoommmmiitttteeee  aacctteedd  uuppoonn  

CCoommmmeennttss  aanndd  
oobbsseerrvvaattiioonnss  ooff  CCRRCC  
CCoommmmiitttteeee  ttoo  ffoollllooww  
ssuubbmmiissssiioonn  ooff  CCRRCC  rreeppoorrtt  
bbyy  ggoovveerrnnmmeenntt  iinn  22001100  

AAtt  lleeaasstt  7700%%  ooff  
rreeccoommmmeennddaattiioonnss  aacctteedd  
uuppoonn  

AAGGEENNCCYY  OOUUTTPPUUTT  22..11..11    
SSttrreennggtthheenneedd  lleeggaall  aanndd  
iinnssttiittuuttiioonnaall  ccaappaacciittiieess  ooff  
tthhee  HHuummaann  RRiigghhttss  
DDeeffeennddeerr’’ss  OOffffiiccee  aanndd  
ootthheerr  iinnssttiittuuttiioonnss  ttoo  
pprroommoottee  aanndd  pprrootteecctt  hhuummaann  
rriigghhttss  aatt  nnaattiioonnaall  aanndd  llooccaall  
lleevveellss..  

NNoo..  ooff  ccllaaiimmss  aaddddrreesssseedd  bbyy  
HHRRDDOO  //  NNoo..  ooff  ccllaaiimmss  ssuubbmmiitttteedd  
ttoo  tthhee  HHRRDDOO  ((bbyy  rreeggiioonn))  

HHRRDDOO  rreecceeiivveedd  44009900  
ccoommppllaaiinnttss  iinn  22000088,,  oouutt  ooff  
wwhhiicchh  6644..88%%  ssuubbmmiitttteedd  
ffrroomm  YYeerreevvaann..  

NNoo..  ooff  ccllaaiimmss  ttoo  HHRRDDOO  
iinnccrreeaasseedd  bbyy  aatt  lleeaasstt  5500%%  
iinn  ccllaaiimmss  ffrroomm  mmaarrzzeess  
aanndd  aaddddiittiioonnaall  5500%%  ooff  
ccllaaiimmss aaddddrreesssseedd..  

SSoouurrcceess::    
HHRRDDOO  ddaattaa//  rreeppoorrttss,,  HHRR  
NNGGOO  ccoommmmuunniittyy  ddaattaa//  rreeppoorrttss  
  
RReessppoonnssiibbllee  AAggeennccyy::  UUNNDDPP    
OOtthheerr  ppaarrttnneerrss::  HHRRDDOO,,  HHRR  
NNGGOO  ccoommmmuunniittyy,,  NNaattiioonnaall  
AAsssseemmbbllyy,,  UUNNIICCEEFF,,  
UUNNHHCCRR,,  UUNNEESSCCOO  
  

AAssssuummppttiioonnss::    
--  HHRRDDOO  ffuunnccttiioonnss  iinnddeeppeennddeennttllyy  aanndd  
hhaass  pprrooff..  ssttaaffff  ttoo  rreeaalliizzee  iittss  ffuunnccttiioonnss..  
--PPooppuullaattiioonn  iiss  aawwaarree  ooff  HHRRDDOO..  
--IInntt..  oorrggaanniizzaattiioonnss  aanndd  ssttaattee  bbooddiieess  
ffuullllyy  ccooooppeerraattee  wwiitthh  tthhee  HHRRDDOO..  
  
RRiisskkss::    
HHuummaann  rriigghhttss  vviioollaattiioonnss  aarree  nnoott  rraaiisseedd  
ttoo  tthhee  aatttteennttiioonn  ooff  HHRRDDOO..  

SSppeecciiaall  uunniitt  oonn  CChhiilldd  RRiigghhttss  iiss  
eessttaabblliisshheedd  uunnddeerr  HHRRDDOO  wwiitthh  
ssppeecciiaalliizzeedd  ooffffiicceerrss  

NNoo  ssppeecciiaall  uunniitt  oonn  cchhiilldd  
rriigghhttss  iinn  ppllaaccee  uunnddeerr  HHRRDDOO  

CChhiilldd  RRiigghhttss  uunniitt  
eessttaabblliisshheedd  aanndd  
ffuunnccttiioonniinngg  wwiitthh  
ssppeecciiaalliizzeedd  ssttaaffff  uunnddeerr  
HHRRDDOO.. 

AAGGEENNCCYY  OOUUTTPPUUTT  22..11..22  
KKeeyy  cchhiilldd  pprrootteeccttiioonn  bbooddiieess  
aatt  nnaattiioonnaall  aanndd  llooccaall  lleevveellss  

NNoo..  ooff  lleeggiissllaattiivvee  aaccttss,,  ppoolliicceess  
aanndd  ppllaannss  oonn  cchhiillddrreenn  ppoolliiccyy  
ppaappeerrss  aanndd  ppllaannss  ooff  aaccttiioonn  
rreevviieewwss//aammeennddeedd      

OOuuttddaatteedd  NNaattiioonnaall  PPllaann  ooff  
AAccttiioonn;;  ggaappss  iinn  lleeggiissllaattiioonn  
iiddeennttiiffiieedd  

NNaattiioonnaall  PPllaann  ooff  AAccttiioonn  
oonn  cchhiillddrreenn  iissssuueess  
uuppddaatteedd..  

SSoouurrcceess::    
UUNNIICCEEFF  rreeppoorrttss,,  HHRRDDOO  ddaattaa//  
rreeppoorrttss,,  HHRR  NNGGOO  ccoommmmuunniittyy  
ddaattaa// rreeppoorrttss  

AAssssuummppttiioonnss::    
GGoovveerrnnmmeenntt  aanndd  llooccaall  aauutthhoorriittiieess  aarree  
ccoommmmiitttteedd  ttoo  iimmpplleemmeenntt  NNAAPP  oonn  
CChhiilldd PPrrootteeccttiioonn.. 
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aarree  bbeetttteerr  aabbllee  ttoo  pprrootteecctt  
tthhee  rriigghhttss  ooff  cchhiillddrreenn  aanndd  
iimmpplleemmeenntt  tthhee  CCoonnvveennttiioonn  
ooff  tthhee  RRiigghhttss  ooff  CChhiillddrreenn..  

EExxiisstteennccee  ooff  aa  ccoonnttiinnuuuumm  ooff  
cchhiilldd  pprrootteeccttiioonn  sseerrvviicceess  

NNoo  mmooddeell  ooff  ccoonnttiinnuuuumm  ooff  
sseerrvviicceess  eexxiissttss  aanndd  iinn  tthhee  
jjuuddiicciiaarryy  aanndd  pprroobbaattiioonn  
ssyysstteemmss..  

CCoonnttiinnuuuumm  ooff  sseerrvviicceess  
rreellaatteedd  ttoo  pprrootteeccttiioonn  ooff  
cchhiillddrreenn’’ss  rriigghhttss  iiss  iinn  
ppllaaccee  aanndd  ooppeerraattiioonnaall  aatt  
aallll lleevveellss  

  
RReessppoonnssiibbllee  AAggeennccyy::  
UUNNIICCEEFF    
OOtthheerr  ppaarrttnneerrss::  HHRRDDOO,,  HHRR  
NNGGOO ccoommmmuunniittyy 

  
RRiisskkss::    
CChhiilldd  rriigghhttss  vviioollaattiioonnss  aarree  nnoott  pprrooppeerrllyy  
rraaiisseedd  ttoo  tthhee  aatttteennttiioonn  ooff  rreessppoonnssiibbllee  
bbooddiieess..  

AAGGEENNCCYY  OOUUTTPPUUTT  22..11..33  
IInnccrreeaasseedd  nnaattiioonnaall  aanndd  
llooccaall  ccaappaacciittiieess  ttoo  eennssuurree  
ggeennddeerr  eeqquuaalliittyy  aanndd  tthhee  
eemmppoowweerrmmeenntt  ooff  wwoommeenn..  

GGeennddeerr--rreellaatteedd  DDeevveellooppmmeenntt  
IInnddeexx  

00..777733  vvaalluuee  ((rraannkk  7744))  
((HHDDRR  22000088))  

GGDDII  rreeaacchheess  vvaalluuee  00..880000  
((rraannkk  6600))    

SSoouurrcceess::    
CCEEDDAAWW  nnaattiioonnaall  aanndd  sshhaaddooww  
rreeppoorrtt,,  NNSSSS  ddaattaa//  rreeppoorrttss,,  
NNaattiioonnaall  rreeppoorrtt  oonn  
iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhee  22000044--
22001100  NNAAPP  oonn  AAddvvaanncceemmeenntt  
ooff  WWoommeenn,,  GGeennddeerr  NNGGOOss  
ddaattaa//  rreeppoorrttss    
  
RReessppoonnssiibbllee  AAggeennccyy::  UUNNDDPP    
OOtthheerr  ppaarrttnneerrss::  NNSSSS,,  MMLLSSII,,  
GGeennddeerr  rreellaatteedd  NNGGOOss,,  
UUNNFFPPAA,, UUNNEESSCCOO,, UUNNIICCEEFF 

AAssssuummppttiioonnss::    
Government is fully committed to 
promote gender equality. 
 
RRiisskkss::    
--WWiiddeesspprreeaadd  ggeennddeerr  sstteerreeoottyyppeess  iinn  tthhee  
ssoocciieettyy..  
--  IInnssuuffffiicciieenntt  ccooooppeerraattiioonn  aanndd  ddiiaalloogguuee  
oonn  ggeennddeerr  iissssuueess  aammoonngg  vvaarriioouuss  
ggoovveerrnnmmeenntt  aaggeenncciieess  aanndd  bbeettwweeeenn  
ggoovveerrnnmmeenntt  aanndd  cciivviill  ssoocciieettyy..    
  

PPrrooppoorrttiioonn  ooff  wwoommeenn--  mmeemmbbeerrss  
ooff  NNAA,,  mmiinniisstteerrss,,  ggoovveerrnnoorrss,,  
ddeeppuuttyy  mmiinniisstteerrss,,  %%  

66..77%%    ((22000088))  >>2255%%  

PPrrooppoorrttiioonn  ooff  wwoommeenn  ccoommmmuunniittyy  
hheeaaddss,,%%  

22..77%%  ((22000077))  >>1100%%  

AAGGEENNCCYY  OOUUTTPPUUTT  22..11..44  
CCaappaacciittyy  ooff  ggoovveerrnnmmeenntt  
iinnssttiittuuttiioonnss  ttoo  mmaannaaggee  
bboorrddeerrss,,  mmiiggrraattiioonn,,  ccoommbbaatt  
ttrraaffffiicckkiinngg  aanndd  eeffffeeccttiivveellyy  
pprrootteecctt  rriigghhttss  ooff  mmiiggrraannttss,,  
rreeffuuggeeeess  aanndd  ppeerrssoonnss  iinn  
nneeeedd  ooff  iinntteerrnnaattiioonnaall  
pprrootteeccttiioonn  eennhhaanncceedd..  

AAssyylluumm  sseennssiittiivvee  bboorrddeerr  
mmaannaaggeemmeenntt  iiss  iimmpplleemmeenntteedd  

PPoolliiccyy  ffrraammeewwoorrkkss  oonn  
ttrraaffffiicckkiinngg  aanndd  mmiiggrraattiioonn  
aarree  bbeeiinngg  eessttaabblliisshheedd,,  
iinnssttiittuuttiioonnaall  ggaappss  iinn  
ccaappaacciittyy  nneeeedd  ttoo  bbee  
eennhhaanncceedd..  
LLaaww  oonn  RReeffuuggeeeess  aanndd  
AAssyylluumm  hhaass  bbeeeenn  aaddoopptteedd..  

AAtt  lleeaasstt  33  ppoolliiccyy--lleevveell  
ddooccuummeennttss  iinn  lliinnee  wwiitthh  
EEuurrooppeeaann  nnoorrmmss  
ddeevveellooppeedd  aanndd  
ooppeerraattiioonnaalliizzeedd..    
BByy--llaawwss  aanndd  
aaddmmiinniissttrraattiivvee  ffoorrmmss  ffoorr  
tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  
tthhee  rreeffuuggeeee  llaaww  aarree  
ddeevveellooppeedd..  
  

SSoouurrcceess::    
SSMMAA  ddaattaa,,  PPoolliiccee  DDeeppaarrttmmeenntt  
DDaattaa,,  MMooJJ,,  MMFFAA  ddaattaa//  
rreeppoorrttss,,  AAnnttii--ttrraaffffiicckkiinngg  IInntteerr--
AAggeennccyy  CCoommmmiissssiioonn  rreeppoorrttss,,  
UUSS  TTIIPP  RReeppoorrtt,,  IILLOO  rreeppoorrttss  
  
RReessppoonnssiibbllee  AAggeennccyy::  
UUNNHHCCRR    
OOtthheerr  ppaarrttnneerrss::  SSttaattee  
MMiiggrraattiioonn  AAggeennccyy  ((SSMMAA)),,  
MMTTAA,,  MMFFAA,,  MMLLSSII,,  MMooJJ,,  
PPoolliiccee  DDeeppaarrttmmeenntt,,  GGeenneerraall  
pprroosseeccuuttoorr’’ss  OOffffiiccee,,  UUNNDDPP,,  
IILLOO,, UUNNIICCEEFF,, UUNNFFPPAA 

AAssssuummppttiioonnss::    
Government is committed to 
implement the IBM strategy, to combat 
trafficking and effectively protect 
rights of migrants, refugees and 
persons in need of international 
protection. 
 
RRiisskkss::    
--NNaattiioonnaall  aanndd  //  oorr  bbiillaatteerraall  tteennssiioonnss..  
--PPoooorr  aawwaarreenneessss  ooff  tthheeiirr  rriigghhttss  aammoonngg  
vviiccttiimmss  ooff  ttrraaffffiicckkiinngg,,  mmiiggrraannttss,,  
rreeffuuggeeeess  aanndd  ppeerrssoonnss  iinn  nneeeedd  ooff  iinntt..  
pprrootteeccttiioonn..  

AAGGEENNCCYY  OOUUTTPPUUTT  22..11..55  
CCaappaacciittyy  ooff  ppuubblliicc  
iinnssttiittuuttiioonnss  ttoo  mmeeeett  aannttii--
ccoorrrruuppttiioonn  ((AACC))  oobblliiggaattiioonnss  
uunnddeerr  iinntteerrnnaattiioonnaall  
ccoommmmiittmmeennttss  aanndd  ooff  cciivviill  
ssoocciieettyy  ttoo  mmoonniittoorr  aannttii--
ccoorrrruuppttiioonn  iinniittiiaattiivveess  iiss  
eennhhaanncceedd..  

CCoonnttrrooll  ooff  ccoorrrruuppttiioonn,,  
ggoovveerrnnaannccee  ssccoorree  

--00..6688  ((22000077))  ++00..1122  SSoouurrcceess::    
TTII  rreeppoorrttss,,  CCoorrrruuppttiioonn  
PPeerrcceeppttiioonn  SSuurrvveeyy,,  
GGoovveerrnnmmeenntt--UUNNOODDCC  ““SSeellff  
AAsssseessssmmeenntt  rreeppoorrtt””  oonn  
iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  UUNNCCAACC  
rreeqquuiirreemmeennttss,,  OOffffiiccee  ooff  PPrriimmee  
MMiinniisstteerr’’ss  rreeppoorrtt,,  WWBB  rreeppoorrttss  
 
RReessppoonnssiibbllee  AAggeennccyy::  UUNNDDPP    
OOtthheerr  ppaarrttnneerrss::  PPrriimmee  
MMiinniisstteerr’’ss  ooffffiiccee,,  TTII  AArrmmeenniiaa,,  
UUNNOODDCC,, WWBB 

AAssssuummppttiioonnss::    
-Government is committed to fight 
corruption and realize AC Strategy. 
--  GGoovveerrnnmmeenntt  iiss  wwiilllliinngg  ttoo  ccoommppllyy  
wwiitthh  iinntt..  rreeqquuiirreemmeennttss  aanndd  eennggaaggee  cciivviill  
ssoocciieettyy  aanndd  mmeeddiiaa  iinn  ffiigghhttiinngg  
ccoorrrruuppttiioonn  
 
RRiisskkss::    
--WWiiddeesspprreeaadd  sstteerreeoottyyppeess  iinn  tthhee  ssoocciieettyy..  
--LLaacckk  ooff  ppoolliittiiccaall  wwiillll  ttoo  ffiigghhtt  
ccoorrrruuppttiioonn..  

NNoo..  ooff  rreeccoommmmeennddaattiioonnss  
iimmpplleemmeenntteedd  uunnddeerr  tthhee  UUNN  
CCoonnvveennttiioonn  AAggaaiinnsstt  CCoorrrruuppttiioonn  
((UUNNCCAACC))  

UUNNCCAACC  ggaapp  aannaallyyssiiss  oonn  
AArrmmeenniiaa’’ss  ccoommpplliiaannccee  wwiitthh  
rreeqquuiirreemmeennttss  ccoonndduucctteedd  iinn  
22000088..  

  AAtt  lleeaasstt  2200%%  ccoommpplliiaannccee  
wwiitthh  UUNNCCAACC  
rreeqquuiirreemmeennttss  iiss  iinnccrreeaasseedd  
ccoommppaarreedd  wwiitthh  22000088..  
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AAggeennccyy  OOuuttccoommee  22..22    
TThhee  ccaappaacciittyy  ooff  
ggoovveerrnnmmeennttaall  bbooddiieess  ttoo  
eennssuurree  ttrraannssppaarreennccyy,,  
aaccccoouunnttaabbiilliittyy  aanndd  
iinncclluussiivveenneessss  iiss  iimmpprroovveedd..  

TTrraannssppaarreennccyy  IInntt..  CCoorrrruuppttiioonn  
IInnddeexx  

33,,00  55,,00  ((MMDDGG  rreeppoorrtt))  SSoouurrcceess::    
TI reports, Office of Prime 
Minister’s report, WB reports, 
Freedom House report 
 
RReessppoonnssiibbllee  AAggeennccyy::  UUNNDDPP    
OOtthheerr  ppaarrttnneerrss::  PPrriimmee  
MMiinniisstteerr’’ss  ooffffiiccee,,  TTII  AArrmmeenniiaa,,  
UUNNOODDCC,,  WWBB  

AAssssuummppttiioonnss::    
--GGoovveerrnnmmeenntt  iiss  ccoommmmiitttteedd  ttoo  eennssuurriinngg  
ttrraannssppaarreennccyy  aanndd  aaccccoouunnttaabbiilliittyy..  
--PPooppuullaattiioonn  iiss  aawwaarree  ooff  iittss  rriigghhttss  aanndd  
rreessppoonnssiibbiilliittiieess  aanndd  iiss  ccoommmmiitttteedd  ttoo  
rreeaalliizzee  tthheemm..  
  
RRiisskkss::    
LLaacckk  ooff  aawwaarreenneessss  aanndd  ccaappaacciittyy  ooff  
bbootthh  dduuttyy  bbeeaarreerrss  aanndd  ccllaaiimm  hhoollddeerrss  ttoo  
pprroommoottee  ppaarrttiicciippaattiioonn..  

AAGGEENNCCYY  OOUUTTPPUUTT  22..22..11    
LLeeggaall  aanndd  iinnssttiittuuttiioonnaall  
ffrraammeewwoorrkkss  ttoo  pprroommoottee  
ddeecceennttrraalliizzaattiioonn  aarree  
ssttrreennggtthheenneedd..  

NNoo..  ooff  IInntteerr--ccoommmmuunniittyy  UUnniioonnss  
((IICCUU))  ccrreeaatteedd  aanndd  ooppeerraattiioonnaall..  

AAmmeennddmmeennttss  ttoo  LLaaww  oonn  
LLooccaall  SSeellff--ggoovveerrnnmmeenntt  oonn  
tthhee  IICCUUss  aarree  iinn  tthhee  ffiinnaall  
aapppprroovvaall  ssttaaggee  iinn  tthhee  NNAA..  
AAddooppttiioonn  iiss  eennvviissaaggeedd  bbyy  
GGoovv.. PPrrooggrraammmmee 0088--1111.. 

At least 3 ICU created 
and operational. 

SSoouurrcceess::    
Office of Prime Minister’s 
report, MTA data/reports 
 
RReessppoonnssiibbllee  AAggeennccyy::  UUNNDDPP    
OOtthheerr  ppaarrttnneerrss::  PPrriimmee  
MMiinniisstteerr’’ss  ooffffiiccee,,  MMTTAA,,  
LLSSGGss,,  UUNNIICCEEFF  

AAssssuummppttiioonnss::    
GGoovveerrnnmmeenntt  iiss  ccoommmmiitttteedd  ttoo  rreeaalliizzee  
ggoovveerrnnaannccee  ddeecceennttrraalliizzaattiioonn..  
  
RRiisskkss::    
--LLaacckk  ooff  uunnddeerrssttaannddiinngg  ooff  nneeeedd  ffoorr  
ddeecceennttrraalliizzaattiioonn..  
--RReessiissttaannccee  ffrroomm  llooccaall  lleevveell..    

NNoo..  ooff  cchhiilldd  ffooccuusseedd  rreeggiioonnaall  
ddeevveellooppmmeenntt  ppllaannss  iinn  ppllaaccee..  

RReeggiioonnaall  ddeevveellooppmmeenntt  
ppllaannss  aarree  aavvaaiillaabbllee  iinn  55  
rreeggiioonnss..  SSttaarrttiinngg  ffrroomm  22000099  
iitt  iiss  mmaannddaattoorryy  ffoorr  aallll..  

Regional development 
plans in at least 2 marzes 
are child focused. 

AAGGEENNCCYY  OOUUTTPPUUTT  22..22..22  
CCaappaacciittiieess  ooff  LLooccaall  SSeellff  
GGoovveerrnnaannccee  ((LLSSGG))  bbooddiieess  
ffoorr  aaccccoouunnttaabbllee  aanndd  
iimmpprroovveedd  ppllaannnniinngg,,  
mmaannaaggeemmeenntt  aanndd  ddeelliivveerryy  
ooff  sseerrvviicceess  ssttrreennggtthheenneedd..  

%%  ooff  LLSSGG  bbooddiieess  uussiinngg  
pprrooggrraammmmee--bbaasseedd  ppaacckkaaggee  ffoorr  
ssttrraatteeggiicc  ppllaannnniinngg  aanndd  bbuuddggeettiinngg..  

SSttrraatteeggiicc  ppllaannnniinngg  aanndd  
PPeerrffoorrmmaannccee  BBuuddggeettiinngg  
ppiillootteedd  iinn  mmoorree  tthhaann  2255  
mmuunniicciippaalliittiieess..  

AAtt  lleeaasstt  3300%%  ooff  LLSSGGss  
aacccceepptteedd  pprrooggrraammmmee--
bbaasseedd  ppaacckkaaggee  ooff  LLSSGG  
ssttrraatteeggiicc  ppllaannnniinngg  aanndd  
bbuuddggeettiinngg..  

SSoouurrcceess::    
Office of Prime Minister’s 
report, MTA data/reports 
 
RReessppoonnssiibbllee  AAggeennccyy::  UUNNDDPP    
OOtthheerr  ppaarrttnneerrss::  PPrriimmee  
MMiinniisstteerr’’ss  ooffffiiccee,,  MMTTAA,,  
LLSSGGss,,  UUNNIICCEEFF  

AAssssuummppttiioonnss::    
GGoovv..  iiss  ccoommmmiitttteedd  ttoo  iimmpprroovvee  
eeffffeeccttiivveenneessss  ooff  llooccaall  ggoovv..  aanndd  
iimmpplleemmeenntt  pprrooggrraammmmee--bbaasseedd  ppaacckkaaggee  
ooff  LLSSGG  ssttrraatteeggiicc  ppllaannnniinngg  aanndd  
bbuuddggeettiinngg..  
  
RRiisskkss::    
RReessiissttaannccee  ffrroomm  llooccaall  lleevveell..    

%%  ooff  mmuunniicciippaall  sseerrvvaannttss  
pprrooffeessssiioonnaallllyy  cceerrttiiffiieedd..  

LLaaww  oonn  MMuunniicciippaall  SSeerrvviiccee  
aaddoopptteedd  iinn  22000044..  
NNoorrmmaattiivvee--rreegguullaattoorryy  
ffrraammeewwoorrkk  --  iinn  22000055--0077..  
FFiirrsstt  mmaannddaattoorryy  ttrraaiinniinnggss  
iinniittiiaatteedd iinn 22000077..  

AAllll  ccaatteeggoorriieess  ooff  
mmuunniicciippaall  sseerrvvaannttss  aarree  
cceerrttiiffiieedd..  

AAGGEENNCCYY  OOUUTTPPUUTT  22..22..33  
TThhee  ccaappaacciittyy  ooff  nnaattiioonnaall  
aanndd  llooccaall  bbooddiieess  ttoo  
eeffffeeccttiivveellyy  mmoonniittoorr  aanndd  
eevvaalluuaattee  tthhee  
iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  ssoocciiaall  
ppoolliicciieess  aanndd  pprrooggrraammmmeess  
ssttrreennggtthheenneedd..  

NNoo..  ooff  nnaattiioonnaall  iinnssttiittuuttiioonnss  tthhaatt  
hhaavvee  eeffffeeccttiivvee  aanndd  ffuunnccttiioonnaall  
MM&&EE  ssyysstteemmss  iinn  ppllaaccee  aanndd  
pprroodduuccee  rreegguullaarr  [[ppuubblliicc]]  rreeppoorrttss  

MM&&EE  ssttrruuccttuurreess  eessttaabblliisshheedd  
iinn  44  mmiinniissttrriieess  wwiitthh  ssuuppppoorrtt  
ooff  DDFFIIDD..    
NNeeww  SSDDPP//PPRRSSPP22  iiss  
eennddoorrsseedd..  

  MM&&EE  ffrraammeewwoorrkk  
ddeevveellooppeedd  ffoorr  
SSDDPP//PPRRSSPP22  aanndd  
iimmpplleemmeenntteedd..  

SSoouurrcceess::    
MoE, MLSI, MoH, MoES 
data/ reports 
 
RReessppoonnssiibbllee  AAggeennccyy::  
UUNNIICCEEFF    
OOtthheerr  ppaarrttnneerrss::  MMooEE,,  MMLLSSII,,  
MMooHH,,  MMooEESS,,  UUNNFFPPAA,,  
UUNNDDPP,,  UUNNEESSCCOO,,  IILLOO  

AAssssuummppttiioonnss::    
--GGoovveerrnnmmeenntt  iiss  ccoommmmiitttteedd  ttoo  iimmpprroovvee  
MM&&EE  ssyysstteemm..  
--IInntt..  ccoommmmuunniittyy  iiss  wwiilllliinngg  ttoo  ssuuppppoorrtt  
ddeevveellooppiinngg  MM&&EE  ccaappaacciittiieess..  
  
RRiisskkss::    
--LLaacckk  ooff  pprrooff..  ssttaaffff  ttoo  pprrooppeerrllyy  
iimmpplleemmeenntt  MM&&EE  ffuunnccttiioonnss..    

AAggeennccyy  OOuuttccoommee  22..33  
NNaattiioonnaall  ssyysstteemmss  ooff  ddaattaa  
ccoolllleeccttiioonn,,  rreeppoorrttiinngg  aanndd  
mmoonniittoorriinngg  ooff  hhuummaann  

NNoo..  ooff  nnaattiioonnaall,,  rreeggiioonnaall  aanndd  
sseeccttoorraall  ssttrraatteeggiieess  aanndd  ppllaannss  
ccoonnssiiddeerriinngg  ppooppuullaattiioonn  ddyynnaammiiccss  
((sseexx  aanndd  aaggee  ddiissaaggggrreeggaatteedd  ddaattaa))..  

SSDDPP//PPRRSSPP22  iiss  ddeevveellooppeedd  
ccoonnssiiddeerriinngg  ppooppuullaattiioonn  
ddyynnaammiiccss  ((mmiiggrraattiioonn,,  
aaggeeiinngg,,  eettcc..))  

AAtt  lleeaasstt  11  ssoocciiaall  
ppoolliiccyy//pprrooggrraammmmee  iiss  
ddeevveellooppeedd  ccoonnssiiddeerriinngg  
ppooppuullaattiioonn  ddyynnaammiiccss..  

SSoouurrcceess::    
NSS data/reports, MoE 
data/reports, UNFPA data 
reports 
 

AAssssuummppttiioonnss::    
--GGoovveerrnnmmeenntt  iiss  ccoommmmiitttteedd  ttoo  iimmpprroovvee  
ddaattaa  ccoolllleeccttiioonn,,  rreeppoorrttiinngg  aanndd  
mmoonniittoorriinngg  ssyysstteemmss..  
--IInntt..  ccoommmmuunniittyy  iiss  wwiilllliinngg  ttoo  ssuuppppoorrtt  
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ddeevveellooppmmeenntt  ssttrreennggtthheenneedd..  IInnccrreeaasseedd  aavvaaiillaabbiilliittyy  aanndd  uussee  ooff  
ssoocciioo--ddeemmooggrraapphhiicc  iinnffoorrmmaattiioonn  
oonn  ppooppuullaattiioonn  iissssuueess..  

OOffffiicciiaall  ssttaattiissttiiccss  oonn  
ppooppuullaattiioonn  aarree  aavvaaiillaabbllee..  

PPooppuullaattiioonn  ddaattaa  iiss  
uuppddaatteedd..  

RReessppoonnssiibbllee  AAggeennccyy::  
UUNNFFPPAA    
OOtthheerr  ppaarrttnneerrss::  NNSSSS,,  MMooEE,,  
MMooFF,,  UUNNIICCEEFF  

ddeevveellooppiinngg  nnaattiioonnaall  ssyysstteemmss  ooff  ddaattaa  
ccoolllleeccttiioonnss,,  rreeppoorrttiinngg  aanndd  mmoonniittoorriinngg..  
  
RRiisskkss::    
LLaacckk  ooff  pprrooffeessssiioonnaall  ssttaaffff  ffoorr  ddaattaa  
ccoolllleeccttiioonn,, rreeppoorrttiinngg aanndd mmoonniittoorriinngg..  

AAGGEENNCCYY  OOUUTTPPUUTT  22..33..11    
NNaattiioonnaall  CCeennssuuss  ccoommpplleetteedd  
iinn  22001111  aanndd  rreessuullttss  
aannaallyyzzeedd,,  ddiisssseemmiinnaatteedd  aanndd  
uusseedd  bbyy  NNaattiioonnaall  SSttaattiissttiiccaall  
SSeerrvviiccee  aanndd  lliinnee  mmiinniissttrriieess..  

NNoo..  ooff  ooffffiicciiaall  rreeppoorrttss  tthhaatt  cciittee  
ddaattaa  ffrroomm  CCeennssuuss  22001111..  

PPooppuullaattiioonn  CCeennssuuss  22000011  iiss  
aavvaaiillaabbllee..  

PPooppuullaattiioonn  CCeennssuuss  22001111  
iiss  iimmpplleemmeenntteedd,,  ddaattaa  
aannaallyyzzeedd  aanndd  aavvaaiillaabbllee..  
PPoolliicciieess  aanndd  pprrooggrraammmmeess  
wwiiddeellyy  rreeffeerr  ttoo  CCeennssuuss  
ddaattaa..  

SSoouurrcceess::    
NSS data/reports, MoF 
data/reports, UNFPA data 
reports 
 
RReessppoonnssiibbllee  AAggeennccyy::  
UUNNFFPPAA    
OOtthheerr  ppaarrttnneerrss::  NNSSSS,,  MMooFF  

AAssssuummppttiioonnss::    
--GGoovveerrnnmmeenntt  iiss  ccoommmmiitttteedd  ttoo  
iimmpplleemmeenntt  CCeennssuuss  22001111..  
--IInntt..  ccoommmmuunniittyy  ssuuppppoorrttss  tthhee  CCeennssuuss  ttoo  
bbee  ccoonndduucctteedd  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  
iinntteerrnnaattiioonnaall  ssttaannddaarrddss..  
  
RRiisskkss::    
--LLaacckk ooff ffiinn.. RReessoouurrcceess ffoorr CCeennssuuss..  

AAGGEENNCCYY  OOUUTTPPUUTT  22..33..22    
CCaappaacciittiieess  ooff  nnaattiioonnaall  aanndd  
llooccaall  iinnssttiittuuttiioonnss  ttoo  ccoolllleecctt,,  
uuppddaattee,,  aannaallyyzzee  aanndd  
mmaannaaggee  sseexx  aanndd  aaggee  
ddiissaaggggrreeggaatteedd  ssoocciioo--
eeccoonnoommiicc  ddaattaa  ttoo  iinnffoorrmm  
eevviiddeennccee--bbaasseedd  aannaallyyssiiss  
aanndd  ppoolliiccyy  mmaakkiinngg  iiss  
ssttrreennggtthheenneedd..  

NNoo..  ooff  mmaarrzzeess  tthhaatt  uussee  AArrmmeenniiaa  
IInnffoo  aass  aa  ppllaannnniinngg  ttooooll  

DDeevvIInnffoo  iinnttrroodduucceedd  aatt  
nnaattiioonnaall  lleevveell  aanndd  ppiillootteedd  iinn  
GGeegghhaarrkkuunniikk  rreeggiioonn..  

DDeevvIInnffoo  iinnttrroodduucceedd  aatt  
lleeaasstt  iinn  33  rreeggiioonnss  
((mmaarrzzeess))..  

SSoouurrcceess::    
NSS data/reports, MoF, MTA 
data/reports, UNFPA data 
reports 
 
RReessppoonnssiibbllee  AAggeennccyy::  
UUNNIICCEEFF    
OOtthheerr  ppaarrttnneerrss::  NNSSSS,,  MMooFF,,  
MMTTAA,,  MMLLSSII,,  UUNNFFPPAA,,  
UUNNDDPP,,  UUNNHHCCRR,,  WWHHOO,,  
UUNNEESSCCOO,,  IILLOO  

AAssssuummppttiioonnss::    
--GGoovveerrnnmmeenntt  iiss  ccoommmmiitttteedd  ttoo  iimmpprroovvee  
ddaattaa  ccoolllleeccttiioonn,,  aannaallyyssiiss  aanndd  rreeppoorrttiinngg  
ssyysstteemmss..  
--IInntt..  ccoommmmuunniittyy  iiss  wwiilllliinngg  ttoo  ssuuppppoorrtt  
ddeevveellooppiinngg  nnaatt..  ssyysstteemmss  ooff  ddaattaa  
ccoolllleeccttiioonnss,,  aannaallyyssiiss  aanndd  rreeppoorrttiinngg..    
  
RRiisskkss::    
LLaacckk  ooff  pprrooffeessssiioonnaall  ssttaaffff..  

CChhiilldd  ppoovveerrttyy  aannaallyyssiiss  iiss  
mmaaiinnssttrreeaammeedd  iinn  aannnnuuaall  NNSSSS  
ppoovveerrttyy  aannaallyyssiiss  rreeppoorrttss..  

NNoo  ssppeecciiaall  cchhiilldd  ppoovveerrttyy  
aannaallyyssiiss  iinn  ppllaaccee..  

NNSSSS  ppoovveerrttyy  rreeppoorrttss  
cchhiilldd  ppoovveerrttyy  aannaallyyssiiss..  

AAggeennccyy  OOuuttccoommee  22..44    
CCoommmmuunniittiieess  aanndd  ppeeooppllee  
hhaavvee  tthhee  ccaappaacciittiieess  ttoo  ccllaaiimm  
tthheeiirr  rriigghhttss  aanndd  ppaarrttiicciippaattee  
iinn  ddeecciissiioonn  mmaakkiinngg  
pprroocceesssseess..  

VVooiiccee  aanndd  aaccccoouunnttaabbiilliittyy,,  
ggoovveerrnnaannccee  ssccoorree  

--00..5599  ((22000077))  >>++00..8833  SSoouurrcceess::    
MoE data/reports, SPI data/ 
reports, HRDO data/ reports, 
CSOs reports 
 
RReessppoonnssiibbllee  AAggeennccyy::  UUNNDDPP    
OOtthheerr  ppaarrttnneerrss::  MMooEE,,  MMooFF,,  
SSPPII  ((mmeemmbbeerrss)),,  HHRRDDOO,,  CCSSOO  
ccoommmmuunniittyy  

AAssssuummppttiioonnss::    
--GGoovveerrnnmmeenntt  ccoonnssiisstteennttllyy  ssuuppppoorrttss  
ppaarrttiicciippaattoorryy  pprroocceesssseess  aatt  aallll  lleevveellss..  
--PPooppuullaattiioonn  iiss  aawwaarree  ooff  iittss  rriigghhttss  aanndd  
rreessppoonnssiibbiilliittiieess  aanndd  iiss  ccoommmmiitttteedd  ttoo  
rreeaalliizzee  tthheemm..  
  
RRiisskkss::    
PPaarrttiicciippaattiioonn  ooff  ddiiffffeerreenntt  ggrroouuppss  iinn  
ddeecciissiioonn--mmaakkiinngg rreemmaaiinnss ffoorrmmaall..  

AAGGEENNCCYY  OOUUTTPPUUTT  22..44..11  
MMeecchhaanniissmmss  ttoo  eennssuurree  
ppaarrttiicciippaattiioonn  ooff  
ccoommmmuunniittiieess,,  aanndd  
CCSSOOss//CCBBOOss//VVIIOOss  iinn  tthhee  
ddeevveellooppmmeenntt,,  
iimmpplleemmeennttaattiioonn  &&  
mmoonniittoorriinngg  ooff  ssttrraatteeggiicc  
ppoolliicciieess  aanndd  pprrooggrraammss  aatt  
nnaattiioonnaall  &&  llooccaall  lleevveellss  
ddeevveellooppeedd..  

NNoo..  ooff  CCSSOOss  &&  CCBBOOss  ((iinncc..  
wwoommeenn’’ss  ggrroouuppss))  iinnvvoollvveedd  iinn  
ppoolliiccyy  ddeevveellooppmmeenntt,,  
iimmpplleemmeennttaattiioonn,,  mmoonniittoorriinngg  aanndd  
eevvaalluuaattiioonn  aatt  llooccaall  lleevveell..  

CCSSOO  aanndd  CCBBOO  ppaarrttiicciippaattiioonn  
iinn  ppoolliiccyy  ddeevveellooppmmeenntt  aanndd  
iimmpplleemmeennttaattiioonn  wwaass  
ffaacciilliittaatteedd  iinn  mmoorree  tthhaann  5500  
ccoommmmuunniittiieess..  

CCSSOOss  aanndd  CCBBOOss  aarree  
iinnvvoollvveedd  iinn    ppoolliiccyy  
ddeevveellooppmmeenntt  aanndd  
iimmpplleemmeennttaattiioonn  iinn  aatt  
lleeaasstt  2200%%  ooff  
ccoommmmuunniittiieess  

SSoouurrcceess::    
MoE data/reports, SPI data/ 
reports, MTA data/ reports, 
HRDO data/ reports, CSOs 
reports 
 
RReessppoonnssiibbllee  AAggeennccyy::  UUNNDDPP    
OOtthheerr  ppaarrttnneerrss::  MMooEE,,  MMTTAA,,  
SSPPII  ((mmeemmbbeerrss)),,  HHRRDDOO,,  CCSSOO  
ccoommmmuunniittyy,,  UUNNHHCCRR,,  
UUNNIICCEEFF,,  UUNNEESSCCOO,,  IILLOO,,  
UUNNVV  

AAssssuummppttiioonnss::    
--GGoovveerrnnmmeenntt  ccoonnssiisstteennttllyy  ssuuppppoorrttss  
ppaarrttiicciippaattoorryy  pprroocceesssseess  aatt  aallll  lleevveellss..  
--PPooppuullaattiioonn,,  CCSSOOss,,  CCBBOOss  aarree  aawwaarree  ooff  
tthheeiirr  rriigghhttss  aanndd  rreessppoonnssiibbiilliittiieess  aanndd  aarree  
ccoommmmiitttteedd  ttoo  rreeaalliizzee  tthheemm..  
  
RRiisskkss::    
PPaarrttiicciippaattiioonn  ooff  ddiiffffeerreenntt  ggrroouuppss  iinn  
ddeecciissiioonn--mmaakkiinngg  rreemmaaiinnss  ffoorrmmaall..  
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AAGGEENNCCYY  OOUUTTPPUUTT  22..44..22  
IInnddeeppeennddeenntt  mmeeddiiaa  iiss  
ssttrreennggtthheenneedd  aanndd  aacccceessss  ttoo  
iinnffoorrmmaattiioonn  eessppeecciiaallllyy  ffoorr  
vvuullnneerraabbllee  ggrroouuppss  
iimmpprroovveedd..  

FFrreeeeddoomm  ooff  pprreessss  iinnddeexx,,  aabbssoolluuttee  
vvaalluuee  

6666  ((22000088))  <<++3300  SSoouurrcceess::    
Media monitoring reports and 
reviews, IREX Media 
Sustainability study report, 
HRDO, CSOs data/ reports  
 
RReessppoonnssiibbllee  AAggeennccyy::  UUNNDDPP    
OOtthheerr  ppaarrttnneerrss::  IIRREEXX,,  
HHRRDDOO,,  MMeeddiiaa  aanndd  CCSSOO  
ccoommmmuunniittyy,,  UUNNEESSCCOO,,  
UUNNIICCEEFF 

AAssssuummppttiioonnss::    
--IInnddeeppeennddeennccee  ooff  tthhee  mmeeddiiaa  iiss  eennssuurreedd..  
--PPrrooffeessssiioonnaall  ccaappaacciittyy  ooff  mmeeddiiaa  
rreepprreesseennttaattiivveess  iiss  iinn  ppllaaccee..  
  
RRiisskkss::    
LLaacckk  ooff  ppoolliittiiccaall  wwiillll  ttoo  ccrreeaattee  aann  
eennaabblliinngg  eennvviirroonnmmeenntt  ffoorr  mmeeddiiaa  
iinnddeeppeennddeennccee..  

AAGGEENNCCYY  OOUUTTPPUUTT  22..44..33  
AAwwaarreenneessss  aanndd  kknnoowwlleeddggee  
ooff  hhuummaann  rriigghhttss  iinnccrreeaasseedd  
tthhrroouugghh  iittss  mmaaiinnssttrreeaammiinngg  
iinn  tthhee  ccuurrrriiccuullaa  ffoorr  bbootthh  
ffoorrmmaall  aanndd  nnoonn--ffoorrmmaall  
eedduuccaattiioonn  aanndd  
ddiisssseemmiinnaattiioonn  ooff  
iinnffoorrmmaattiioonn..  

NNoo..  ooff  eedduuccaattiioonn  iinnssttiittuuttiioonnss  
mmaaiinnssttrreeaammiinngg  hhuummaann  rriigghhttss  iinnttoo  
tthhee  ccuurrrriiccuullaa  

IInn  aabbsseennccee  ooff  HHRR  eedduuccaattiioonn  
ssttrraatteeggyy,,  HHRR  ccuurrrriiccuulluumm  
iinnttrroodduucceedd  iinn  ggeenneerraall  
eedduuccaattiioonn,,  ssoommee  
uunniivveerrssiittiieess  aanndd  cciivviill  
sseerrvvaannttss  ttrraaiinniinngg..  

HHRR  ccuurrrriiccuulluumm  
iinnttrroodduucceedd  iinn  uunniivveerrssiittiieess  
ccuurrrriiccuulluumm..  

SSoouurrcceess::    
HHRRDDOO  ddaattaa//  rreeppoorrttss,,  MMooEESS  
ddaattaa//  rreeppoorrttss,,  HHRR  NNGGOO  
ccoommmmuunniittyy  ddaattaa//  rreeppoorrttss  
  
RReessppoonnssiibbllee  AAggeennccyy::  UUNNDDPP    
OOtthheerr  ppaarrttnneerrss::  HHRRDDOO,,  
MMooEESS,,  HHRR  NNGGOO  ccoommmmuunniittyy,,  
UUNNFFPPAA,,  UUNNHHCCRR,,  UUNNEESSCCOO,,  
UUNNIICCEEFF  

AAssssuummppttiioonnss::    
--GGoovveerrnnmmeenntt  iiss  ccoommmmiitttteedd  ttoo  ddeevveelloopp  
aanndd  iimmpplleemmeenntt  tthhee  HHuummaann  RRiigghhttss  
EEdduuccaattiioonn  AAccttiioonn  PPllaann..  
--EEdduuccaattiioonnaall  iinnssttiittuuttiioonnss  aarree  wwiilllliinngg  ttoo  
ccooooppeerraattee..  
  
RRiisskkss::    
Lack of commitment of the 
Government to implement National 
Human Rights Strategy

AAGGEENNCCYY  OOUUTTPPUUTT  22..44..44  
CCoonnffiiddeennccee--bbuuiillddiinngg  aanndd  
ddiiaalloogguuee  pprroocceesssseess  oonn  
llooccaall,,  nnaattiioonnaall  aanndd  rreeggiioonnaall  
lleevveellss  aarree  ddeevveellooppeedd  aanndd  
iimmpplleemmeenntteedd..  

NNoo..  ooff  ccoonnffiiddeennccee  bbuuiillddiinngg  
iinniittiiaattiivveess  aanndd  sseennssiittiizzaattiioonn  
ccaammppaaiiggnnss  ddeevveellooppeedd  aanndd  
iinnttrroodduucceedd  aatt  llooccaall  aanndd  rreeggiioonnaall  
lleevveell..  

RRoooomm  ffoorr  pprroommoottiioonn  ooff  
ddiiaalloogguuee  iiss  lliimmiitteedd..  TThheerree  
aarree  ssoommee  IInnddiiccaattiioonnss  ffoorr  
ppoossssiibbllee  iimmpprroovveemmeenntt  ooff  
rreeggiioonnaall  ssiittuuaattiioonn..  

AAtt  lleeaasstt  ffiivvee  iinniittiiaattiivveess  
oonn  ccoonnffiiddeennccee  bbuuiillddiinngg  
iimmpplleemmeenntteedd  

SSoouurrcceess::    
MMFFAA,,    MMTTAA  ddaattaa//  rreeppoorrttss,,  
NNGGOO  ccoommmmuunniittyy  ddaattaa//  
rreeppoorrttss,,  MMeeddiiaa  oouuttlleettss  
  
RReessppoonnssiibbllee  AAggeennccyy::  UUNNDDPP    
OOtthheerr  ppaarrttnneerrss::  MMFFAA,,  MMTTAA,,  
NNGGOO  ccoommmmuunniittyy,,  MMeeddiiaa,,  
UUNNHHCCRR,,  UUNNEESSCCOO  

AAssssuummppttiioonnss::    
--DDiiaalloogguuee  bbeettwweeeenn  nneeiigghhbboorriinngg  
ccoouunnttrriieess  rreeaalliizzeess..  
--PPoolliittiiccaall  ssttaabbiilliittyy  iinn  tthhee  rreeggiioonn..  
  
RRiisskkss::    
--  LLaacckk  ooff  iinntteerreesstt  aanndd//oorr  iinnaaddeeqquuaattee  
ccoommmmiittmmeenntt  ffrroomm  ggoovveerrnnmmeenntt  aanndd  
ootthheerr  ssttaakkeehhoollddeerrss  ttoo  ppaarrttiicciippaattee  aanndd  
ccoonnttrriibbuuttee  iinn  ccoonnffiiddeennccee  bbuuiillddiinngg  
--LLaacckk  ooff  iinntteerreesstt  aanndd  ppoolliittiiccaall  
ccoommmmiittmmeenntt  ffrroomm  nneeiigghhbboorriinngg  
ccoouunnttrriieess  ffoorr  ppaarrttnneerrsshhiippss  oonn  ppeeaaccee  
bbuuiillddiinngg iinniittiiaattiivveess..

  
  
    



  

3355  
  

NNAATTIIOONNAALL  PPRRIIOORRIITTYY  33::  
AAcccceessss  ttoo  ssoocciiaall  sseerrvviicceess  iinn  lliinnee  wwiitthh  ssuussttaaiinnaabbllee  ddeevveellooppmmeenntt  pprriinncciipplleess..  

  
HHiieerraarrcchhyy  ooff  AAiimmss  

  
UUNNDDAAFF  OOuuttccoommeess  
AAggeennccyy  OOuuttccoommeess  
AAggeennccyy  OOuuttppuuttss  

OObbjjeeccttiivveellyy  VVeerriiffiiaabbllee  
IInnddiiccaattoorrss  

BBaasseelliinneess  aanndd  TTaarrggeettss  

MMeeaannss  ooff  VVeerriiffiiccaattiioonn    AAssssuummppttiioonnss  aanndd  RRiisskkss  BBaasseelliinnee    
22001100  

TTaarrggeett    
22001155  

UUNNDDAAFF  OOUUTTCCOOMMEE  33::    
AAcccceessss  aanndd  qquuaalliittyy  ooff  
ssoocciiaall  sseerrvviicceess  iiss  
iimmpprroovveedd  eessppeecciiaallllyy  ffoorr  
vvuullnneerraabbllee  ggrroouuppss..  

GGoovveerrnnmmeenntt  eexxppeennddiittuurreess  ffoorr  
ssoocciiaall  sseeccttoorrss  ((%%  ooff  GGDDPP))  

HHeeaalltthh  ––  11..55%%;;  EEdduuccaattiioonn  ––  
33%%;;  SSoocciiaall  PPrrootteeccttiioonn  ––  66%%  
((22000088)) 

HHeeaalltthh  ––  22..55%%;;  
EEdduuccaattiioonn  ––  44%%;;  SSoocciiaall  
PPrrootteeccttiioonn –– 77..88%%  

SSoouurrcceess::    
MMooHH  ddaattaa  aanndd  rreeccoorrddss,,  NNSSSS  
RReeppoorrttss;;  DDHHSS  DDaattaa;;  
SSDDPP//PPRRSSPP  pprrooggrreessss  rreeppoorrttss;;  
MMDDGG  RReeppoorrttss  
  
RReessppoonnssiibbllee  AAggeennccyy::  
UUNNIICCEEFF  
OOtthheerr  ppaarrttnneerrss::  MMooHH,,  NNSSSS,,  
WWHHOO,,  MMooFF,,  MMooEE,,,,  UUNNDDPP,,  
UUNNFFPPAA,,  UUNNAAIIDDSS  

AAssssuummppttiioonnss::    
CCoommmmiittmmeenntt  ooff  GGoovveerrnnmmeenntt  ttoo  
iimmpprroovviinngg  aacccceessss  aanndd  qquuaalliittyy  ooff  ssoocciiaall  
sseerrvviicceess  eessppeecciiaallllyy  ffoorr  vvuullnneerraabbllee  
ggrroouuppss..  
  
RRiisskkss::    
--  IInnaaddeeqquuaattee  aallllooccaattiioonn  ooff  rreessoouurrcceess  ffoorr  
ssoocciiaall  sseeccttoorr..  
--LLaacckk  ooff  ssuuppppoorrtt  ffrroomm  iinntteerrnnaattiioonnaall  
ccoommmmuunniittyy..  

IInnffaanntt  mmoorrttaalliittyy  rraattee  1133..99  ppeerr  11,,000000  lliivvee  bbiirrtthhss  
((22000066,, NNSSSS)) 

88  ppeerr  11000000  lliivvee  bbiirrtthhss  
 

UUnnddeerr--ffiivvee  mmoorrttaalliittyy  rraattee  1122,,33  ppeerr  11000000  lliivvee  bbiirrtthhss  
((22000077)) 

<<1100  ((99,,66))  ppeerr  11000000  lliivvee  
bbiirrtthhss 

MMaatteerrnnaall  mmoorrttaalliittyy  rraattee  3355..77  ppeerr  110000,,000000  lliivvee  bbiirrtthhss  
((22000088,, MMOOHH)) 

2255  ppeerr  110000,,000000  lliivvee  
bbiirrtthhss 

UUnnmmeett  nneeeedd  ffoorr  ffaammiillyy  ppllaannnniinngg,,  
ttoottaall  

1133,,33%%  ((22000055))  <<77%%  

AAggeennccyy  OOUUTTCCOOMMEE  33..11    
PPoolliicciieess  aanndd  lleeggiissllaattiioonn  
pprroommootteedd  ttoo  eennssuurree  
uunniivveerrssaall  aacccceessss  ttoo  hheeaalltthh..  

AAmmbbuullaattoorryy  vviissiittss  ppeerr  ccaappiittaa  ppeerr  
yyeeaarr  

22,,55  55  SSoouurrcceess::    
GGoovveerrnnmmeenntt  ddaattaa//  rreeppoorrttss,,  
NNSSSS  RReeppoorrttss;;  DDHHSS  DDaattaa;;  
SSDDPP//PPRRSSPP  pprrooggrreessss  rreeppoorrttss;;  
UUNNIICCEEFF//WWHHOO  rreeppoorrttss;;  
SSuurrvveeyyss;;  MMooHH  ddaattaa//rreeppoorrttss  
  
RReessppoonnssiibbllee  AAggeennccyy::  WWHHOO    
OOtthheerr  ppaarrttnneerrss::  MMooHH,,  MMooEE,,  
NNSSSS,, UUNNIICCEEFF

AAssssuummppttiioonnss::    
CCoommmmiittmmeenntt  ooff  GGoovveerrnnmmeenntt  ttoo  
iimmpprroovviinngg  aacccceessss  ttoo  aanndd  qquuaalliittyy  ooff  
hheeaalltthh  ccaarree  sseerrvviicceess  eessppeecciiaallllyy  ffoorr  
vvuullnneerraabbllee  ggrroouuppss..  
  
RRiisskkss::    
--  IInnaaddeeqquuaattee  aallllooccaattiioonn  ooff  rreessoouurrcceess  ffoorr  
hheeaalltthh  ccaarree  sseeccttoorr..  

HHoossppiittaalliizzaattiioonn  rraattee  ppeerr  11000000  
ppooppuullaattiioonn  

7700  ppeerr  11000000  ppooppuullaattiioonn  
  
 

115500  ppeerr  11000000  ppooppuullaattiioonn  
((wwiillll  bbee  rreevviieewweedd  bbyy  tthhee  
MMooHH aatt tthhee eenndd  ooff  22000099)) 

PPrrooppoorrttiioonn  ooff  22  yyeeaarrss--oolldd  
cchhiillddrreenn  iimmmmuunniizzeedd  aaggaaiinnsstt  
mmeeaasslleess  

9922..00%%  >>9966,,00%%  

AAGGEENNCCYY  OOUUTTPPUUTT  33..11..11    
PPoolliicciieess  aanndd  lleeggiissllaattiioonn  ttoo  
eennssuurree  uunniivveerrssaall  aacccceessss  ttoo  
mmootthheerr  aanndd  cchhiilldd  hheeaalltthh,,  
rreepprroodduuccttiivvee  hheeaalltthh  aanndd  
ootthheerr  hheeaalltthh  ccaarree  sseerrvviicceess  
ffoorr  vvuullnneerraabbllee  ggrroouuppss  
eessppeecciiaallllyy  ffoorr  cchhiillddrreenn,,  
yyoouutthh,,  wwoommeenn  aanndd  tthhee  
ddiissaabblleedd  ddeevveellooppeedd  aanndd  
iimmpplleemmeenntteedd..  

NNoo..  ooff  ppoolliicciieess,,  ssttrraatteeggiieess,,  
lleeggiissllaattiioonnss  iinn  ssppeecciiffiicc  ffiieellddss  ooff  
hheeaalltthh  ccaarree  rreevviieewweedd,,  ddeevveellooppeedd  
aanndd  iinnttrroodduucceedd..  

TTwwoo  llaawwss  oonn  SSRRHH  
TTwwoo  ppoolliicciieess//ssttrraatteeggiieess  oonn  
MMCCHH  eexxiisstt;;  
NNoo  ssttrraatteeggyy  oonn  ccoonnttrrooll  ooff  
NNoonn--CCoommmmuunniiccaabbllee  
DDiisseeaasseess  oonn  tthhee  PPrriimmaarryy  
HHeeaalltthh  CCaarree  

FFoouurr  llaawwss  aanndd  cchhaannggeess  iinn  
lleeggiissllaattiioonn  oonn  SSRRHH  
iinnttrroodduucceedd;;  22  eexxiissttiinngg  
MMCCHH  ssttrraatteeggyy//ppoolliicciieess  
aarree  rreevviisseedd  aanndd  33  
ssttrraatteeggiieess//ppoolliicciieess  oonn  
iinnffaanntt  aanndd  yyoouunngg  cchhiilldd  
hheeaalltthh  iissssuueess  ddeevveellooppeedd  
aanndd  iinnttrroodduucceedd;;  
AA  ssttrraatteeggyy  oonn  ccoonnttrrooll  ooff  
NNoonn--CCoommmmuunniiccaabbllee  
DDiisseeaasseess  oonn  tthhee  PPrriimmaarryy  
HHeeaalltthh  CCaarree  eennddoorrsseedd  bbyy  
tthhee GGoovveerrnnmmeenntt  

SSoouurrcceess::    
GGoovveerrnnmmeenntt  ddaattaa//  rreeppoorrttss,,  
NNSSSS  RReeppoorrttss;;  SSDDPP//PPRRSSPP  
pprrooggrreessss  rreeppoorrttss;;  
UUNNIICCEEFF//WWHHOO  rreeppoorrttss;;  
FFoollllooww--uupp  vviissiittss;;  SSuurrvveeyyss;;  
MMooHH  ddaattaa//rreeppoorrttss;;  RReevviisseedd  
lleeggiissllaattiioonn..  
  
RReessppoonnssiibbllee  AAggeennccyy::  WWHHOO    
OOtthheerr  ppaarrttnneerrss::  MMooHH,,  NNSSSS,,  
MMooFF,,  UUNNIICCEEFF,,  UUNNFFPPAA    

AAssssuummppttiioonnss::    
--CCoommmmiittmmeenntt  ooff  GGoovveerrnnmmeenntt  ttoo  
iimmpprroovviinngg  aacccceessss  ttoo  aanndd  qquuaalliittyy  ooff  
hheeaalltthh  ccaarree  sseerrvviicceess  eessppeecciiaallllyy  ffoorr  
vvuullnneerraabbllee  ggrroouuppss..  
  
RRiisskkss::    
--  IInnaaddeeqquuaattee  aallllooccaattiioonn  ooff  rreessoouurrcceess  ffoorr  
hheeaalltthh  ccaarree  sseeccttoorr..  

AAGGEENNCCYY  OOUUTTPPUUTT  33..11..22    
PPoolliiccyy  ffrraammeewwoorrkk  ttoo  eennssuurree  
eeqquuiittaabbllee  hheeaalltthh  ffiinnaanncciinngg  

GGeenneerraall  GGoovveerrnnmmeenntt  
eexxppeennddiittuurree  oonn  hheeaalltthh  aass  %%  ooff  
ttoottaall  eexxppeennddiittuurree  oonn  hheeaalltthh..  

3355,,22  
  
  
 

4455%%  
  
  
 

SSoouurrcceess::    
GGoovveerrnnmmeenntt  ddaattaa//  rreeppoorrttss;;  
NNaattiioonnaall  HHeeaalltthh  AAccccoouunnttss;;  
HHeeaalltthh SSyysstteemm PPeerrffoorrmmaannccee 

AAssssuummppttiioonnss::    
--CCoommmmiittmmeenntt  ooff  GGoovveerrnnmmeenntt  ttoo  
iimmpprroovviinngg  hheeaalltthh  ffiinnaanncciinngg..  
 



  

3366  
  

iiss  ddeevveellooppeedd  aanndd  
iimmpplleemmeenntteedd..    

%%  ooff  hhoouusseehhoollddss  hhaavviinngg  
ccaattaassttrroopphhiicc  hheeaalltthh  eexxppeennddiittuurreess  

TThhee  bbaasseelliinnee  wwiillll  bbee  
iiddeennttiiffiieedd  iinn  22000099--22001100  

TThhee  ttaarrggeett  wwiillll  bbee  sseett  
uuppoonn  iiddeennttiiffiiccaattiioonn  ooff  
bbaasseelliinnee  

AAsssseessssmmeenntt  RReeppoorrttss;; NNSSSS  
RReeppoorrttss;;  SSDDPP//PPRRSSPP  pprrooggrreessss  
rreeppoorrttss;;  UUNNIICCEEFF//WWHHOO//  
UUNNFFPPAA  rreeppoorrttss;;  SSuurrvveeyyss;;  
MMooHH  ddaattaa//rreeppoorrttss  
  
RReessppoonnssiibbllee  AAggeennccyy::  WWHHOO    
OOtthheerr  ppaarrttnneerrss::  MMooHH,,  NNSSSS,,  
MMooFF,, UUNNIICCEEFF,, UUNNFFPPAA

RRiisskkss::    
--  IInnaaddeeqquuaattee  aallllooccaattiioonn  ooff  rreessoouurrcceess  ffoorr  
hheeaalltthh  ccaarree  sseeccttoorr..  

AAGGEENNCCYY  OOUUTTPPUUTT  33..11..33    
TThhee  ccaappaacciittiieess  ooff  tthhee  
MMiinniissttrryy  ooff  HHeeaalltthh  ttoo  
eexxeerrcciissee  iittss  sstteewwaarrddsshhiipp  
ffuunnccttiioonn  ssttrreennggtthheenneedd..  

HHeeaalltthh  SSyysstteemm  ssttrraatteeggyy  iiss  
ddeevveellooppeedd  aanndd  iinnttrroodduucceedd  

AAbbsseennccee  ooff  tthhee  hheeaalltthh  
ssyysstteemm  ssttrraatteeggyy  

PPrreesseennccee//IInnttrroodduuccttiioonn  ooff  
hheeaalltthh  ssyysstteemm  ssttrraatteeggyy  

SSoouurrcceess::    
GGoovveerrnnmmeenntt  ddaattaa//  rreeppoorrttss;;  
NNaattiioonnaall  HHeeaalltthh  AAccccoouunnttss;;  
HHeeaalltthh  SSyysstteemm  PPeerrffoorrmmaannccee  
AAsssseessssmmeenntt  RReeppoorrttss;;  NNSSSS  
RReeppoorrttss;;  SSDDPP//PPRRSSPP  pprrooggrreessss  
rreeppoorrttss;;  UUNNIICCEEFF//WWHHOO  
rreeppoorrttss;;  SSuurrvveeyyss  
  
RReessppoonnssiibbllee  AAggeennccyy::  WWHHOO    
OOtthheerr  ppaarrttnneerrss::  MMooHH  ,,  NNSSSS,,  
MMooFF,, UUNNIICCEEFF

AAssssuummppttiioonnss::    
--CCoommmmiittmmeenntt  ooff  GGoovveerrnnmmeenntt  ttoo  
iimmpprroovviinngg  aacccceessss  ttoo  aanndd  qquuaalliittyy  ooff  
hheeaalltthh  ccaarree  sseerrvviicceess  eessppeecciiaallllyy  ffoorr  
vvuullnneerraabbllee  ggrroouuppss..  
  
RRiisskkss::    
--  IInnaaddeeqquuaattee  aallllooccaattiioonn  ooff  rreessoouurrcceess  ffoorr  
hheeaalltthh  ccaarree  sseeccttoorr..  

%%  ooff  ppooppuullaattiioonn  aawwaarree  ooff  tthhee  
hheeaalltthh  sseerrvviicceess  iinncclluuddeedd  iinn  BBBBPP  
aanndd  ooff  tthhee  ssoocciiaallllyy  vvuullnneerraabbllee  
ggrroouuppss  

BBaasseelliinnee  wwiillll  bbee  aavvaaiillaabbllee  
aatt  tthhee  eenndd  ooff  22000099  

TTaarrggeett  wwiillll  bbee  sseett  bbyy  tthhee  
MMooHH  iinn  mmiidd  22000099  
  
  

AAGGEENNCCYY  OOUUTTPPUUTT  33..11..44  
PPeerrffoorrmmaannccee  aasssseessssmmeenntt  
mmeecchhaanniissmmss  aanndd  ttoooollss  ttoo  
eennssuurree  ccoonnssiisstteenntt  eevviiddeennccee--
bbaasseedd  ppoolliicciieess  ffoorr  tthhee  
ddeevveellooppmmeenntt  aanndd  eeffffeeccttiivvee  
rruunnnniinngg  ooff  hheeaalltthh  ssyysstteemmss  
ddeevveellooppeedd    

NNoo..  ooff  HHSSPPAA  aanndd  NNHHAA  rreeppoorrttss  
pprroodduucceedd  iinn  aa  ttiimmeellyy  mmaannnneerr  

11  aannnnuuaall  rreeppoorrtt  ((ooff  eeaacchh  
ttyyppee))  

TToo  mmaaiinnttaaiinn  11  rreeppoorrtt  
aannnnuuaallllyy  

SSoouurrcceess::    
GGoovveerrnnmmeenntt  ddaattaa//  rreeppoorrttss;;  
NNaattiioonnaall  HHeeaalltthh  AAccccoouunnttss;;  
HHeeaalltthh  SSyysstteemm  PPeerrffoorrmmaannccee  
AAsssseessssmmeenntt  RReeppoorrttss;;  NNSSSS  
RReeppoorrttss;;  SSDDPP//PPRRSSPP  pprrooggrreessss  
rreeppoorrttss;;  UUNNIICCEEFF//WWHHOO//  
UUNNFFPPAA  rreeppoorrttss;;  FFoollllooww--uupp  
vviissiittss;;  SSuurrvveeyyss;;  MMooHH  
ddaattaa//rreeppoorrttss  
  
RReessppoonnssiibbllee  AAggeennccyy::  WWHHOO    
OOtthheerr  ppaarrttnneerrss::  MMooHH  ,,  NNSSSS,,  
MMooEE,, UUNNIICCEEFF,, UUNNFFPPAA

AAssssuummppttiioonnss::    
--CCoommmmiittmmeenntt  ooff  GGoovveerrnnmmeenntt  ttoo  
iimmpprroovviinngg  hheeaalltthh  ccaarree  ssyysstteemm  
mmoonniittoorriinngg..  
--WWiilllliinnggnneessss  ooff  rreessppeeccttiivvee  ssttaaffff  ttoo  
rreecceeiivvee  ttrraaiinniinngg..    
--GGoovveerrnnmmeenntt  ssuuppppoorrtt  ttoo  
iinnssttiittuuttiioonnaalliizzee  tthhee  ttrraaiinniinngg..  
  
RRiisskkss::    
--  WWeeaakk  ccaappaacciittiieess  ooff  dduuttyy--bbeeaarreerrss..  

AAGGEENNCCYY  OOUUTTCCOOMMEE  
33..22  
HHeeaalltthh  ccaarree  pprroovviiddeerrss  
eennssuurree  eeqquuiittaabbllee  aacccceessss  ttoo  
iimmpprroovveedd  qquuaalliittyy  sseerrvviicceess  
iinn  ttaarrggeetteedd  aarreeaass  ooff  
AArrmmeenniiaa..  

AAnntteennaattaall  ccaarree  ccoovveerraaggee  
aaccccoorrddiinngg  ttoo  iinntteerrnnaattiioonnaall  
ssttaannddaarrddss  ((aatt  lleeaasstt  oonnee//ffoouurr  
vviissiittss))  

AAtt  lleeaasstt  oonnee  vviissiitt  --  9933,,88%%  
((22000055))  
AAtt  lleeaasstt  ffoouurr  vviissiittss  --  7700..99%%  
((22000055))  

AAtt  lleeaasstt  oonnee  vviissiitt  >>9988%%  
AAtt  lleeaasstt  ffoouurr  vviissiittss  >>  8800%%  

SSoouurrcceess::    
GGoovveerrnnmmeenntt  ddaattaa//  rreeppoorrttss,,  
NNSSSS  RReeppoorrttss;;  DDHHSS  DDaattaa;;  
SSDDPP//PPRRSSPP  pprrooggrreessss  rreeppoorrttss;;  
UUNNIICCEEFF//WWHHOO  rreeppoorrttss;;  
FFoollllooww--uupp  vviissiittss;;  SSuurrvveeyyss;;  
MMooHH  ddaattaa//rreeppoorrttss  
  
RReessppoonnssiibbllee  AAggeennccyy::  WWHHOO    
OOtthheerr  ppaarrttnneerrss::  MMooHH,,  NNSSSS,,  
UUNNIICCEEFF,, UUNNFFPPAA,, MMooFF

AAssssuummppttiioonnss::    
--CCoommmmiittmmeenntt  ooff  GGoovveerrnnmmeenntt  ttoo  
iimmpprroovviinngg  aacccceessss  ttoo  aanndd  qquuaalliittyy  ooff  
hheeaalltthh  ccaarree  sseerrvviicceess  eessppeecciiaallllyy  ffoorr  
vvuullnneerraabbllee  ggrroouuppss..  
--WWiilllliinnggnneessss  ooff  rreessppeeccttiivvee  ssttaaffff  ttoo  
rreecceeiivvee  ttrraaiinniinngg..    
  
RRiisskkss::    
--  IInnaaddeeqquuaattee  aallllooccaattiioonn  ooff  rreessoouurrcceess  ffoorr  
hheeaalltthh ccaarree sseeccttoorr.. 

%%  ooff  ppooppuullaattiioonn  ssaattiissffiieedd  wwiitthh  
tthhee  rreessppeecctt  aanndd  aatttteennttiioonn  ffrroomm  
mmeeddiiccaall  ssttaaffff  

BBaasseelliinnee  wwiillll  bbee  aavvaaiillaabbllee  
aatt  tthhee  eenndd  ooff  22000099  

TTaarrggeett  wwiillll  bbee  sseett  uuppoonn  
iiddeennttiiffiiccaattiioonn  ooff  bbaasseelliinnee  
bbyy  tthhee  MMooHH  

AAGGEENNCCYY  OOUUTTPPUUTT  33..22..11  
NNaattiioonnaall  ccaappaacciittiieess  ttoo  
ddeevveelloopp  aanndd  ssttrreennggtthheenn  
nnuuttrriittiioonn  ppoolliicciieess  aanndd  

PPrreevvaalleennccee  ooff  uunnddeerrwweeiigghhtt  
cchhiillddrreenn  uunnddeerr  ffiivvee  yyeeaarrss ooff aaggee.. 

44..00%%  ((22000055))  <<11..44%%  ((11,,99))  SSoouurrcceess::    
GGoovveerrnnmmeenntt  ddaattaa//  rreeppoorrttss,,  
NNSSSS  RReeppoorrttss;;  DDHHSS  DDaattaa;;  
SSDDPP//PPRRSSPP  pprrooggrreessss  rreeppoorrttss;;  
UUNNIICCEEFF//WWHHOO  rreeppoorrttss;;  

AAssssuummppttiioonnss::    
--CCoommmmiittmmeenntt  ooff  GGoovveerrnnmmeenntt  ttoo  
iimmpprroovviinngg  nnuuttrriittiioonn  ppoolliicciieess..  
  
RRiisskkss::    

PPrrooppoorrttiioonn  ooff  ppooppuullaattiioonn  bbeellooww  
mmiinniimmuumm  lleevveell  ooff  ddiieettaarryy  eenneerrggyy  
ccoonnssuummppttiioonn  

33..88%%  ((22000077))  <<22%%  ((11,,66))  



  

3377  
  

ssttrraatteeggiieess  tthhaatt  ttaarrggeett  
vvuullnneerraabbllee  ggrroouuppss,,  
eessppeecciiaallllyy  tthhee  ppoooorr,,  
wwoommeenn,,  ddiissaabblleedd  aanndd  
cchhiillddrreenn  eennhhaanncceedd..  

%%  ooff  hhoouusseehhoollddss  aappppllyyiinngg  
ccoorrrreecctt  iinnffaanntt  aanndd  yyoouunngg  cchhiilldd  
ffeeeeddiinngg  pprraaccttiicceess  

BBaasseelliinnee  wwiillll  bbee  aavvaaiillaabbllee  
aatt  tthhee  eenndd  ooff  22000099  

2255%%  iinnccrreeaassee  
  
 

SSuurrvveeyyss;;  MMooFF  ddaattaa//rreeppoorrttss  
  
RReessppoonnssiibbllee  AAggeennccyy::    
UUNNIICCEEFF    
OOtthheerr  ppaarrttnneerrss::  MMooHH,,  NNSSSS,,  
WWHHOO,,  FFAAOO,,  WWFFPP  

--  WWeeaakk  ccaappaacciittiieess  ooff  dduuttyy--bbeeaarreerrss..  
--  FFuunnccttiioonniinngg  MM//EE  aanndd  ddaattaa  ccoolllleeccttiioonn  
ssyysstteemm..  

NNoo  ooff  ffaaccttoorriieess  pprroodduucciinngg  fflloouurr  
ffoorrttiiffiieedd  wwiitthh  mmiiccrroonnuuttrriieennttss  

NNoo  ffaaccttoorryy  33  mmaaiinn  ffaaccttoorriieess  

AAGGEENNCCYY  OOUUTTPPUUTT  33..22..22  
TThhee  ccaappaacciittyy  ooff  sseerrvviiccee  
pprroovviiddeerrss  ttoo  pprroovviiddee  qquuaalliittyy  
mmootthheerr  aanndd  cchhiilldd  hheeaalltthh  
((MMCCHH))  aanndd  sseexxuuaall  aanndd  
rreepprroodduuccttiivvee  hheeaalltthh  ((SSRRHH))  
ccaarree  sseerrvviicceess  ssttrreennggtthheenneedd..  

PPrrooppoorrttiioonn  ooff  hheeaalltthh  ffaacciilliittiieess  
uussiinngg  aapppprroovveedd  MMCCHH  ssttaannddaarrddss  
aanndd  qquuaalliittyy  aassssuurraannccee  
mmeecchhaanniissmmss  aatt  pprriimmaarryy  aanndd  
hhoossppiittaall  lleevveell  

TToo  bbee  ddeetteerrmmiinneedd  bbaasseedd  oonn  
qquuaalliittyy  aasssseessssmmeenntt  
ssttaannddaarrddss//mmeecchhaanniissmmss  

AAtt  lleeaasstt  8800%%  ooff  hheeaalltthh  
ffaacciilliittiieess  uussee  aapppprroovveedd  
MMCCHH  ssttaannddaarrddss  

SSoouurrcceess::    
GGoovveerrnnmmeenntt  ddaattaa//  rreeppoorrttss,,  
NNSSSS  RReeppoorrttss;;  DDHHSS  DDaattaa;;  
SSDDPP//PPRRSSPP  pprrooggrreessss  rreeppoorrttss;;  
UUNNIICCEEFF//WWHHOO//UUNNFFPPAA  
rreeppoorrttss;;  SSuurrvveeyyss;;  
((IImmmmuunniizzaattiioonn  ccoovveerraaggee,,  
IIMMCCII  ssuurrvveeyyss))..  
  
RReessppoonnssiibbllee  AAggeennccyy::    
UUNNIICCEEFF    
OOtthheerr  ppaarrttnneerrss::  MMooHH,,  NNSSSS,,  
WWHHOO,, UUNNFFPPAA 

AAssssuummppttiioonnss::    
--CCoommmmiittmmeenntt  ooff  GGoovveerrnnmmeenntt  ttoo  
iimmpprroovviinngg  hheeaalltthh  ccaarree  sseerrvviicceess,,  
eessppeecciiaallllyy  iinn  tthhee  ffiieellddss  ooff  MMCCHH  aanndd  
SSRRHH..  
--WWiilllliinnggnneessss  ooff  rreessppeeccttiivvee  ssttaaffff  ttoo  
rreecceeiivvee  ttrraaiinniinngg..    
  
RRiisskkss::    
--  WWeeaakk  ccaappaacciittiieess  ooff  dduuttyy--bbeeaarreerrss..  
--  FFuunnccttiioonniinngg  MM//EE  aanndd  ddaattaa  ccoolllleeccttiioonn  
ssyysstteemm..  

%%  ooff  HHCCPPss  aappppllyyiinngg  WWHHOO  
ddeeffiinniittiioonnss  oonn  lliivvee  bbiirrtthh  aanndd  
ssttiillllbbiirrtthh..  

5500%%  8800%%  

AAGGEENNCCYY  OOUUTTPPUUTT  33..22..33  
AAcccceessss  ttoo  qquuaalliittyy  HHIIVV  aanndd  
TTuubbeerrccuulloossiiss  pprreevveennttiioonn,,  
ttrreeaattmmeenntt,,  ccaarree  aanndd  ssuuppppoorrtt  
sseerrvviicceess  iiss  eennhhaanncceedd  aanndd  
tthhee  pprrootteeccttiioonn  ooff  ppeeooppllee  
lliivviinngg  wwiitthh  aanndd  aaffffeecctteedd  bbyy  
HHIIVV  iinnccrreeaasseedd..  

%%  ooff  yyoouunngg  ppeeooppllee  aaggeedd  1155--2244  
hhaavviinngg  kknnoowwlleeddggee  oonn  HHIIVV  
pprreevveennttiioonn  

3366..44%%  ((BBBBSS  22000077))  9955%%    SSoouurrcceess::    
BBeehhaavviioouurraall  aanndd  BBiioollooggiiccaall  
SSuurrvveeiillllaannccee  ((BBBBSS))  RReeppoorrttss;;  
PPrrooggrraammmmee  mmoonniittoorriinngg  
RReeppoorrttss;;  UUNNGGAASSSS  rreeppoorrtt  ffoorr  
22001122;;  NNaattiioonnaall  AAIIDDSS  CCeenntteerr  
RReeppoorrttss;;  NNaattiioonnaall  
TTuubbeerrccuulloossiiss  PPrrooggrraammmmee  
rreeppoorrttss..  
  
RReessppoonnssiibbllee  AAggeennccyy::    
UUNNAAIIDDSS  
OOtthheerr  ppaarrttnneerrss::  MMooHH,,  NNSSSS,,  
NNaattiioonnaall  AAIIDDSS  CCeenntteerr,,  WWHHOO,,  
UUNNFFPPAA,,  UUNNIICCEEFF,,  UUNNHHCCRR,,  
IILLOO  

AAssssuummppttiioonnss::    
--AAddeeqquuaattee  rreessoouurrcceess  aarree  aallllooccaatteedd  ffoorr  
tthhee  nnaattiioonnaall  HHIIVV  rreessppoonnssee;;    
--NNaattiioonnaall  HHIIVV//AAIIDDSS  MM&&EE  SSyysstteemm  
ddeevveellooppeedd;;  
--EExxiisstteennccee  ooff  rreelleevvaanntt  iinnffrraassttrruuccttuurree  
ffoorr  ddiiaaggnnoossiiss  aanndd  ffoollllooww--uupp;;    
--SSttaattee  CCoommmmiittmmeenntt  ttoo  iinncclluuddee  tthhee  
AAnnttiirreettrroovviirraall  ddrruuggss  iinnttoo  tthhee  EEsssseennttiiaall  
DDrruuggss  LLiisstt..  
  
RRiisskkss::    
--NNoott  ssuuffffiicciieenntt  ffuunnddss  ttoo  iimmpplleemmeenntt,,  
MM&&EE  ooff  tthhee  NNaattiioonnaall  AAIIDDSS  
PPrrooggrraammmmee;;  
--IInnssuuffffiicciieenntt  lleevveell  ooff  rreessoouurrcceess  
mmoobbiilliizzaattiioonn..

%%  ooff  mmoosstt  aatt  rriisskk  ppooppuullaattiioonnss  
ccoovveerreedd  bbyy  pprreevveennttiioonn  
pprrooggrraammmmeess  

CCSSWWss--5577%%  
IIDDUUss--2244%%  
MMSSMM--33..11%%  

CCSSWWss--7755%%  
IIDDUUss--6600%%  
MMSSMM--3377%%  

NNoo..  ooff  aadduullttss  aanndd  cchhiillddrreenn  wwiitthh  
aaddvvaanncceedd  HHIIVV  iinnffeeccttiioonn  
rreecceeiivviinngg  aannttiirreettrroovviirraall  tthheerraappyy  

9922  aadduullttss  aanndd  cchhiillddrreenn  aarree    
rreecceeiivviinngg  aannttiirreettrroovviirraall  
tthheerraappyy  

660000  aadduullttss  aanndd  cchhiillddrreenn  
rreecceeiivvee  aannttiirreettrroovviirraall  
tthheerraappyy  

TTBB  ccaassee  ddeetteeccttiioonn  rraattee  5599%%  aatt  lleeaasstt,,  7700%%  

TTBB  ttrreeaattmmeenntt  ssuucccceessss  rraattee  6699,,33%%  8855%%  

AAGGEENNCCYY  OOUUTTPPUUTT  33..22..44  
YYoouutthh  aanndd  aaddoolleesscceennttss  
hhaavvee  tthhee  kknnoowwlleeddggee  aanndd  
aawwaarreenneessss  ttoo  eexxeerrcciissee  tthheeiirr  
sseexxuuaall  aanndd  rreepprroodduuccttiivvee  
rriigghhttss..  

%%  ooff  yyoouunngg  ppeeooppllee  aawwaarree  ooff  
tthheeiirr  sseexxuuaall  aanndd  rreepprroodduuccttiivvee  
rriigghhttss..      

BBaasseelliinnee  wwiillll  bbee  aavvaaiillaabbllee  
iinn  mmiidd  22000099  
  

1155%%  iinnccrreeaassee  SSoouurrcceess::    
NNAA  ooffffiicciiaall  rreeppoorrttss  aanndd  ppuubblliicc  
rreeccoorrdd;;  DDHHSS  DDaattaa;;  DDaattaa  ffrroomm  
YYFFHHSS  CCeenntteerrss;;  SSuurrvveeyyss  
  
RReessppoonnssiibbllee  AAggeennccyy::    
UUNNFFPPAA  
OOtthheerr  ppaarrttnneerrss::  NNaattiioonnaall  
AAsssseemmbbllyy,,  MMooHH,,  MMSSYYAA,,    
NNSSSS,,  UUNNEESSCCOO,,    NNGGOO  aanndd  
FFBBOO ccoommmmuunniittyy

AAssssuummppttiioonnss::    
--CCoommmmiittmmeenntt  ooff  GGoovveerrnnmmeenntt  ttoo  
iimmpprroovviinngg  aacccceessss  ttoo  aanndd  qquuaalliittyy  ooff  
hheeaalltthh  ccaarree  sseerrvviicceess  eessppeecciiaallllyy  ffoorr  
vvuullnneerraabbllee  ggrroouuppss..  
  
RRiisskkss::    
--  IInnaaddeeqquuaattee  aallllooccaattiioonn  ooff  rreessoouurrcceess  ffoorr  
hheeaalltthh  ccaarree  sseeccttoorr..  

AAGGEENNCCYY  OOUUTTPPUUTT  33..22..55  
AAwwaarreenneessss  ooff  aanndd  ddeemmaanndd  
ffoorr  hheeaalltthh  sseerrvviicceess,,  

%%  ooff  ppooppuullaattiioonn  wwhhoo  sseeeekk  ccaarree  aatt  
pprriimmaarryy  hheeaalltthh  ccaarree  uunniitt  aass  ffiirrsstt  
ppooiinntt  ooff  ccaarree  

BBaasseelliinnee  wwiillll  bbee  aavvaaiillaabbllee  
iinn  mmiidd  22000099  
  

TTaarrggeett  wwiillll  bbee  sseett  uuppoonn  
iiddeennttiiffiiccaattiioonn  ooff  bbaasseelliinnee  
bbyy  tthhee  MMooHH  

SSoouurrcceess::    
GGoovveerrnnmmeenntt  ddaattaa//  rreeppoorrttss,,  
NNSSSS  RReeppoorrttss;;  DDHHSS  DDaattaa;;  

AAssssuummppttiioonnss::    
--CCoommmmiittmmeenntt  ooff  GGoovveerrnnmmeenntt  ttoo  
pprroommoottee  hheeaalltthhyy  mmootthheerrhhoooodd..  



  

3388  
  

ppaarrttiiccuullaarrllyy  aammoonngg  wwoommeenn,,  
cchhiillddrreenn,,  yyoouutthh  aanndd  eellddeerrllyy  
iinnccrreeaasseedd..  

NNoo..  ooff  sseerrvviiccee  ddeelliivveerryy  ppooiinnttss  
ooffffeerriinngg  FFPP  sseerrvviicceess  ppeerr  1100000000  
wwoommaann  ooff  rreepprroodduuccttiivvee  aaggee  

00..7788  11,,22  UUNNIICCEEFF//WWHHOO//UUNNFFPPAA  
rreeppoorrttss;;  FFoollllooww--uupp  vviissiittss;;  
SSuurrvveeyyss;;  HHeeaalltthh  ffaacciilliittyy    
rreeccoorrddss;;  IInntteerrnnaall  rreeggiissttrraattiioonn  
ddaattaabbaasseess..  
  
RReessppoonnssiibbllee  AAggeennccyy::    
UUNNFFPPAA  
OOtthheerr  ppaarrttnneerrss::  MMooHH,,    NNSSSS,,  
WWHHOO,, UUNNIICCEEFF,, UUNNHHCCRR

--GGoovveerrnnmmeenntt  ssuuppppoorrtt  ttoo  
iinnssttiittuuttiioonnaalliizzee  tthhee  ttrraaiinniinngg..  
--  TTiimmeellyy  ccoonnttaaccttiinngg  EEOOCC  bbyy  rreeggiioonnaall  
hheeaalltthh  ffaacciilliittiieess..  
  
RRiisskkss::    
--  WWeeaakk  ccaappaacciittiieess  ooff  dduuttyy--bbeeaarreerrss  ttoo  
eennssuurree  uunniivveerrssaall  aacccceessss  ttoo  qquuaalliittyy  
hheeaalltthh  ccaarree  sseerrvviicceess..  

%%  ooff  hheeaalltthh  ffaacciilliittiieess  wwiitthh    
ppaarreennttaall  eedduuccaattiioonn  ssyysstteemm  
eessttaabblliisshheedd  &&  ffuunnccttiioonniinngg  

3300%%  6600%%  

AAGGEENNCCYY  OOUUTTCCOOMMEE  
33..33  
IInncclluussiivvee  eedduuccaattiioonn  ppoolliicciieess  
aanndd  ssttrraatteeggiieess  eennssuurree  aacccceessss  
ttoo,,  rreetteennttiioonn  iinn  aanndd  qquuaalliittyy  
sscchhoooolliinngg  ffoorr  tthhee  mmoosstt  
vvuullnneerraabbllee..  
  

NNeett  eennrroollllmmeenntt  rraattee  aanndd  nneett  
aatttteennddaannccee  rraattee  ffoorr  pprriimmaarryy  aanndd  
sseeccoonnddaarryy  sscchhoooollss  
((ddiissaaggggrreeggaatteedd  bbyy  sseexx))  

PPrriimmaarryy  sscchhooooll  --  9955..99%%  
((22000055,,  DDHHSS))  ooff  wwhhiicchh  8800%%  
mmaallee;;  8844%%  ffeemmaallee..  UUppppeerr  
sseeccoonnddaarryy sscchhooooll –– 8833,,22%% 

PPrriimmaarryy  sscchhooooll  --  9999..44%%  
  
SSeeccoonnddaarryy  sscchhooooll  ––  9955%%  

SSoouurrcceess::    
GGoovveerrnnmmeenntt  ddaattaa//  rreeppoorrttss;;  
MMooEESS  ddaattaa//rreeppoorrttss;;  NNSSSS  
RReeppoorrttss;;  MMDDGG  rreeppoorrttss;;  
UUNNIICCEEFF  rreeppoorrttss;;  SSuurrvveeyyss  
  
RReessppoonnssiibbllee  AAggeennccyy::    
UUNNIICCEEFF    
OOtthheerr  ppaarrttnneerrss::  MMooEESS,,    
NNSSSS,,  sscchhoooollss,,  ccoommmmuunniittiieess,,  
NNGGOOss//CCBBOOss,,  UUNNEESSCCOO,,  
UUNNHHCCRR 

AAssssuummppttiioonnss::    
--CCoommmmiittmmeenntt  ooff  GGoovveerrnnmmeenntt  ttoo  
iimmpprroovvee  aacccceessss  ttoo  aanndd  qquuaalliittyy  ooff  
sscchhoooolliinngg,,  eessppeecciiaallllyy  ffoorr  mmoosstt  
vvuullnneerraabbllee  ggrroouuppss..  
  
RRiisskkss::    
--  WWeeaakk  ccaappaacciittiieess  ooff  dduuttyy--bbeeaarreerrss  ttoo  
ddeevveelloopp  aanndd  iimmpplleemmeenntt  iinncclluussiivvee  
eedduuccaattiioonnaall  ppoolliicciieess//ssttrraatteeggiieess  ttoo  
eennssuurree  eeqquuaall  aacccceessss  ttoo  eedduuccaattiioonn..  

PPrree--pprriimmaarryy  eennrroollmmeenntt  2222  %%    9955%%  ((ffoorr  55  ttoo  66  aaggee  
ggrroouupp)) 

DDrroopp--oouutt  rraattee  11..66%%  ffoorr  aallll  aaggee  ggrroouuppss  
((SSYY22000044--22000055)) 

00..55%%  

TTrraannssiittiioonn  rraattee  ttoo  sseeccoonnddaarryy  
eedduuccaattiioonn  aanndd  ccoohhoorrtt  ssuurrvviivvaall  
rraattee..  

TToo  bbee  ddeetteerrmmiinneedd;;  
iinnddiiccaattoorr//ddaattaa  ccoolllleeccttiioonn  
ffoorr  iinncclluussiioonn  iinn  EEMMIISS..  

IInnddiiccaattoorr  iinncclluuddeedd  iinn  
eedduuccaattiioonn  EEMMIISS  

AAGGEENNCCYY  OOUUTTPPUUTT  33..33..11  
TThhee  ccaappaacciittyy  ooff  tthhee  
MMiinniissttrryy  ooff  EEdduuccaattiioonn  aanndd  
SScciieennccee  aatt  tthhee  nnaattiioonnaall  aanndd  
ssuubb--nnaattiioonnaall  lleevveell  ttoo  eennssuurree  
iinncclluussiivvee  eeqquuaall  aacccceessss  ttoo  
qquuaalliittyy  eedduuccaattiioonnss  iiss  
ssttrreennggtthheenneedd..  

NNoo..  ooff  eedduuccaattiioonn  iinnssttiittuuttiioonnss  
mmaaiinnssttrreeaammiinngg  iinncclluussiivvee  
eedduuccaattiioonn  aapppprrooaacchheess  

  

3311  sscchhoooollss  iinn  22000088  115500  sscchhoooollss  SSoouurrcceess::    
GGoovveerrnnmmeenntt  ddaattaa//  rreeppoorrttss;;  
MMooEESS  ddaattaa//rreeppoorrttss;;  MMDDGG  
rreeppoorrttss;;  UUNNIICCEEFF  rreeppoorrttss;;  
OOtthheerr  SSuurrvveeyyss//rreeppoorrttss  
  
RReessppoonnssiibbllee  AAggeennccyy::    
UUNNIICCEEFF    
OOtthheerr  ppaarrttnneerrss::  MMooEESS,,  
sscchhoooollss,,  ccoommmmuunniittiieess,,  
NNGGOOss//CCBBOOss,,  UUNNEESSCCOO,,  
UUNNHHCCRR

AAssssuummppttiioonnss::    
--CCoommmmiittmmeenntt  ooff  MMOOEESS  ttoo  iimmpprroovvee  iittss  
ccaappaacciittyy  ttoo  pprroommoottee  aacccceessss  ttoo  aanndd  
qquuaalliittyy  ooff  sscchhoooolliinngg,,  eessppeecciiaallllyy  ffoorr  
mmoosstt  vvuullnneerraabbllee  ggrroouuppss..  
  
RRiisskkss::    
--  WWeeaakk  ccaappaacciittiieess  ooff  dduuttyy--bbeeaarreerrss  aatt  aallll  
lleevveellss  ttoo  mmaaiinnssttrreeaamm  aanndd  iimmpplleemmeenntt  
iinncclluussiivvee  eedduuccaattiioonn  pprrooggrraammmmeess..  

AAGGEENNCCYY  OOUUTTPPUUTT  33..33..22  
CChhiilldd  ffrriieennddllyy  sscchhoooollss  
mmaaiinnssttrreeaammeedd  iinnttoo  nnaattiioonnaall  
ssttaannddaarrddss  ttoo  eennhhaannccee  
qquuaalliittyy  iinn  pprriimmaarryy  aanndd  
sseeccoonnddaarryy  eedduuccaattiioonn..  

QQuuaalliittyy  ssttaannddaarrddss  ffoorr  pprriimmaarryy  
eedduuccaattiioonn  bbaasseedd  oonn  cchhiilldd  ffrriieennddllyy  
sscchhoooollss  
  

MMooEESS  wwiisshheess  ttoo  aappppllyy  CCFFSS  
SSttaannddaarrddss  aanndd  iinnddiiccaattoorrss  ffoorr  
iimmpprroovviinngg  aacccceessss  aanndd  
qquuaalliittyy  ooff  eedduuccaattiioonn  

3300  %%  ooff  sscchhoooollss  aappppllyy  
CCFFSS  ffoorr  iimmpprroovviinngg  
aacccceessss  aanndd  qquuaalliittyy  ooff  
eedduuccaattiioonn  

SSoouurrcceess::    
GGoovveerrnnmmeenntt  ddaattaa//  rreeppoorrttss;;  
MMooEESS    ddaattaa//rreeppoorrttss;;  MMDDGG  
rreeppoorrttss;;  UUNNIICCEEFF  rreeppoorrttss;;  
OOtthheerr  SSuurrvveeyyss//rreeppoorrttss  
  
RReessppoonnssiibbllee  AAggeennccyy::    
UUNNIICCEEFF    
OOtthheerr  ppaarrttnneerrss::  MMooEESS,,  
sscchhoooollss,,  ccoommmmuunniittiieess,,  
NNGGOOss//CCBBOOss,, UUNNEESSCCOO

AAssssuummppttiioonnss::    
--CCoommmmiittmmeenntt  ooff  GGoovveerrnnmmeenntt  ((MMooEESS))  
ttoo  mmaaiinnssttrreeaamm  CCFFSS  iinnttoo  nnaattiioonnaall  
ssttaannddaarrddss..  
--WWiilllliinnggnneessss  ooff  sscchhoooollss  ttoo  ccooooppeerraattee..  
  
RRiisskkss::    
--  WWeeaakk  ccaappaacciittiieess  ooff  dduuttyy--bbeeaarreerrss..  



  

3399  
  

AAGGEENNCCYY  OOUUTTPPUUTT  33..33..33  
NNaattiioonnaall  ccaappaacciittyy  ttoo  
iimmpprroovvee  cchhiillddrreenn’’ss  
ddeevveellooppmmeennttaall  rreeaaddiinneessss  ttoo  
ssttaarrtt  pprriimmaarryy  sscchhooooll  oonn  
ttiimmee,,  eessppeecciiaallllyy  ffoorr  
mmaarrggiinnaalliizzeedd  cchhiillddrreenn,,  
ddeevveellooppeedd..  

GGrroossss  eennrroollmmeenntt  ooff  uunnddeerr  66  
cchhiillddrreenn,,  bbootthh  ggiirrllss  aanndd  bbooyyss  iinn  
pprreesscchhooooll  pprrooggrraammmmeess  

2222%%  9955%%  SSoouurrcceess::    
GGoovveerrnnmmeenntt  ddaattaa//  rreeppoorrttss;;  
MMooEESS  ddaattaa//rreeppoorrttss;;  MMDDGG  
rreeppoorrttss;;  UUNNIICCEEFF  rreeppoorrttss;;  
OOtthheerr  SSuurrvveeyyss//rreeppoorrttss  
  
RReessppoonnssiibbllee  AAggeennccyy::    
UUNNIICCEEFF    
OOtthheerr  ppaarrttnneerrss::  MMooEESS,,  
sscchhoooollss,,  ccoommmmuunniittiieess,,  
NNGGOOss//CCBBOOss,, UUNNEESSCCOO

AAssssuummppttiioonnss::    
--CCoommmmiittmmeenntt  ooff  GGoovveerrnnmmeenntt  ttoo  
iimmpprroovvee  qquuaalliittyy  ssttaannddaarrddss  ffoorr  
mmoonniittoorriinngg  sscchhooooll  rreeaaddiinneessss  ddeevveellooppeedd  
aanndd  aapppprroovveedd..  
  
RRiisskkss::    
--  WWeeaakk  ccaappaacciittiieess  ooff  dduuttyy--bbeeaarreerrss..  

AAGGEENNCCYY  OOUUTTCCOOMMEE  
33..44  
IInnssttiittuuttiioonnaall  ccaappaacciittiieess  
ssttrreennggtthheenneedd  aanndd  
mmeecchhaanniissmmss  iinn  ppllaaccee  ttoo  
rreessppoonndd  ttoo  tthhee  nneeeeddss  ooff  tthhee  
vvuullnneerraabbllee  ggrroouuppss..  

GGoovveerrnnmmeenntt  eexxppeennddiittuurreess  ffoorr  
ssoocciiaall  pprrootteeccttiioonn  sseeccttoorr--  %%  ooff  
GGDDPP  

SSoocciiaall  PPrroott..::  66%%  ((22000088))  SSoocciiaall  PPrroott..  ––77,,88%%  SSoouurrcceess::    
GGoovveerrnnmmeenntt  ddaattaa//  rreeppoorrttss;;  
MMLLSSII  ddaattaa//rreeppoorrttss;;  MMDDGG  
rreeppoorrttss;;  SSDDPP//PPRRSSPP  rreeppoorrttss;;  
OOtthheerr  SSuurrvveeyyss//rreeppoorrttss  
  
RReessppoonnssiibbllee  AAggeennccyy::    
UUNNIICCEEFF    
OOtthheerr  ppaarrttnneerrss::  MMLLSSII,,  MMooFF,,  
UUNNDDPP,,  UUNNFFPPAA,,  UUNNHHCCRR,,  
UUNNEESSCCOO,, IILLOO,, WWFFPP 

AAssssuummppttiioonnss::    
CCoommmmiittmmeenntt  ooff  GGoovveerrnnmmeenntt  ttoo  
iimmpprroovvee  ssoocciiaall  ppoolliicciieess  aanndd  ssoocciiaall  
pprrootteeccttiioonn  sseerrvviicceess..  
  
RRiisskkss::    
--  IInnaaddeeqquuaattee  aallllooccaattiioonn  ooff  rreessoouurrcceess  ffoorr  
ssoocciiaall  sseeccttoorr..  
--  WWeeaakk  ccaappaacciittiieess  ooff  dduuttyy--bbeeaarreerrss..  

AAGGEENNCCYY  OOUUTTPPUUTT  33..44..11  
CCaappaacciittyy  ooff  ggoovveerrnnmmeennttaall  
iinnssttiittuuttiioonnss  ttoo  ddeevveelloopp  aanndd  
pprroovviiddee  ssoocciiaall  ppoolliicciieess  aanndd  
ssoocciiaall  pprrootteeccttiioonn  sseerrvviicceess  
ssttrreennggtthheenneedd..  

PPrrooppoorrttiioonn  ooff  ssttaaffff  ooff  tthhee  
nnaattiioonnaall  aanndd  llooccaall  GGoovveerrnnmmeenntt,,  
CCSSOOss  aanndd  rreeggiioonnaall//ccoommmmuunniittyy--
bbaasseedd  iinnssttiittuuttiioonnss  wwiitthh  iinnccrreeaasseedd  
kknnoowwlleeddggee  aanndd  sskkiillllss  iinn  ddeelliivveerryy  
ooff  qquuaalliittyy  ssoocciiaall  sseerrvviicceess 

LLiimmiitteedd  rreessppoonnssiibbiilliittiieess  ttoo  
pprroovviiddee  ssoocciiaall  sseerrvviicceess  aarree  
wwiitthh  LLSSGGss..  

AAtt  lleeaasstt  2255%%  ooff  ssttaaffff  ooff  
tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt,,  CCSSOOss  
aanndd  rreeggiioonnaall//ccoommmmuunniittyy--
bbaasseedd  iinnssttiittuuttiioonnss  ttrraaiinneedd  

SSoouurrcceess::    
GGoovveerrnnmmeenntt  ddaattaa//  rreeppoorrttss;;  
MMLLSSII  ((MMLLSSII))  ddaattaa//rreeppoorrttss;;  
MMDDGG  rreeppoorrttss;;  SSDDPP//PPRRSSPP  
rreeppoorrttss;;  OOtthheerr  SSuurrvveeyyss//rreeppoorrttss  
  
RReessppoonnssiibbllee  AAggeennccyy::    
UUNNFFPPAA    
OOtthheerr  ppaarrttnneerrss::  MMLLSSII,,  MMooFF,,  
MMTTAA,,  NNSSSS,,  UUNNDDPP,,  UUNNIICCEEFF,,  
UUNNHHCCRR,,  UUNNEESSCCOO,,  IILLOO,,  
WWFFPP,,  NNGGOO  aanndd  FFBBOO  
ccoommmmuunniittyy  

AAssssuummppttiioonnss::    
--CCoommmmiittmmeenntt  ooff  GGoovveerrnnmmeenntt  ttoo  
iimmpprroovvee  ssoocciiaall  ppoolliicciieess  aanndd  ssoocciiaall  
pprrootteeccttiioonn  sseerrvviicceess..  
  
RRiisskkss::    
--  IInnaaddeeqquuaattee  aallllooccaattiioonn  ooff  rreessoouurrcceess  ffoorr  
ssoocciiaall  sseeccttoorr..  
--CChhaannggeess  ooff  kkeeyy  ddeecciissiioonn  mmaakkeerrss..  

SSttaattee  DDeemmooggrraapphhiicc  PPoolliiccyy  aanndd  
AAccttiioonn  PPllaann  ooppeerraattiioonnaall..    

DDrraafftt  DDeemmooggrraapphhiicc  PPoolliiccyy  
aanndd  AAccttiioonn  PPllaann  iiss  
aapppprroovveedd  

DDeemmooggrraapphhiicc  PPoolliiccyy  aanndd  
AAccttiioonn  PPllaann  bbuuddggeetteedd  
aanndd  uunnddeerr  
iimmpplleemmeennttaattiioonn  

GGoovveerrnnmmeenntt  aassssuummeedd  
rreessppoonnssiibbiilliittyy  ffoorr  aallll  eexxiissttiinngg  
ssoocciiaall  hhoouussiinngg  pprroojjeeccttss  

BByy  22000088  44  ssoocciiaall  hhoouussiinngg  
pprroojjeeccttss  aarree  iimmpplleemmeenntteedd  ((22  
ccoonnssttrruuccttiioonn,,  22  rreemmooddeelliinngg))  
aanndd 11 iiss ppllaannnneedd ffoorr 22000099.. 

AA  rriigghhttss--bbaasseedd  ssttrraatteeggyy  
ffoorr  ssoocciiaall  hhoouussiinngg  iiss  
ddeevveellooppeedd  aanndd  aaddoopptteedd..  

AAGGEENNCCYY  OOUUTTPPUUTT  33..44..22  
IInnccrreeaasseedd  nnaattiioonnaall  aanndd  
ccoommmmuunniittyy  lleevveell  aaccttiioonn  ttoo  
ccoommbbaatt  vviioolleennccee  aaggaaiinnsstt  
wwoommeenn..    

%%  ooff  iiddeennttiiffiieedd  GGBBVV  ccaasseess  
pprroovviiddeedd  wwiitthh  ccoouunnsseelllliinngg  aanndd  
lleeggaall  ssuuppppoorrtt..  

AA  nnaattiioonnaall  ddaattaabbaassee  oonn  
ddoommeessttiicc  vviioolleennccee  aaggaaiinnsstt  
wwoommeenn  iiss  eessttaabblliisshheedd::  44772200  
HHHH  vviissiitteedd::  ooff  wwhhiicchh  
YYeerreevvaann--11444400;;  OOtthheerr  uurrbbaann  
--11228800;;  RRuurraall--  22000000..    22776633  
wwoommeenn iinntteerrvviieewweedd 

AAtt  lleeaasstt  5500%%  ooff  
iiddeennttiiffiieedd  GGBBVV  ccaasseess  
pprroovviiddeedd  wwiitthh  
ccoouunnsseelllliinngg  aanndd  lleeggaall  
ssuuppppoorrtt..  

SSoouurrcceess::    
GGoovveerrnnmmeenntt  ddaattaa//  rreeppoorrttss;;  
MMLLSSII  ((MMLLSSII))  ddaattaa//rreeppoorrttss;;  
MMDDGG  rreeppoorrttss;;  SSDDPP//PPRRSSPP  
rreeppoorrttss;;  OOtthheerr  SSuurrvveeyyss//rreeppoorrttss  
  
RReessppoonnssiibbllee  AAggeennccyy::    
UUNNFFPPAA    
OOtthheerr  ppaarrttnneerrss::  MMLLSSII,,  MMooFF,,  
MMooJJ,,  MMooDD,,  PPoolliiccee  
DDeeppaarrttmmeenntt,,  NNaattiioonnaall  
AAsssseemmbbllyy,,  UUNNHHCCRR,,  UUNNDDPP,,  
UUNNIICCEEFF,,  NNGGOO  aanndd  FFBBOO  
ccoommmmuunniittyy  

AAssssuummppttiioonnss::    
-Commitment of Government to 
combat GBV and promote gender 
equality. 
  
RRiisskkss::    
--  WWiiddeesspprreeaadd  ggeennddeerr  sstteerreeoottyyppeess  iinn  tthhee  
ssoocciieettyy..  
--LLaacckk  ooff  aawwaarreenneessss  aammoonngg  vviiccttiimmss..  
--  IInnaaddeeqquuaattee  aallllooccaattiioonn  ooff  rreessoouurrcceess..  
--  WWeeaakk  ccaappaacciittiieess  ooff  dduuttyy--bbeeaarreerrss  ttoo  
ccoommbbaatt  vviioolleennccee  aaggaaiinnsstt  wwoommeenn..  

NNoo..  ooff  sseerrvviiccee  ssttaaffff  ((hheeaalltthh  ccaarree  
ppeerrssoonnnneell,,  llaaww  eennffoorrcceemmeenntt,,  
NNGGOOss))  wwiitthh  iinnccrreeaasseedd  
kknnoowwlleeddggee  oonn  ggeennddeerr  iissssuueess,,  
GGBBVV  aanndd  rreeppoorrttiinngg  mmeecchhaanniissmmss.. 

SSeerriieess  ooff  GGBBVV  ttrraaiinniinnggss  ffoorr  
sseerrvviiccee  ssttaaffff  ––  110000    ooff  
hheeaalltthh  ccaarree  ppeerrssoonnnneell,,  llaaww  
eennffoorrcceemmeenntt,,  NNGGOOss))  
ccoonndduucctteedd 

550000  ooff  hheeaalltthh  ccaarree  
ppeerrssoonnnneell,,  llaaww  
eennffoorrcceemmeenntt  aanndd  LLSSGGBB  
rreeppss  ttrraaiinneedd  oonn  GGBBVV  aanndd  
GGEE iissssuueess 

NNoo..  ooff  eedduuccaattiioonn  iinnssttiittuuttiioonnss  
mmaaiinnssttrreeaammiinngg  ggeennddeerr  eeqquuaalliittyy  
&&  GGBBVV  iinnttoo  tthheeiirr  ccuurrrriiccuullaa..    

55  uunniivveerrssiittiieess  hhaavvee  aallrreeaaddyy  
mmaaiinnssttrreeaammeedd  ggeennddeerr  
eeqquuaalliittyy  aanndd  GGBBVV  iinnttoo  tthheeiirr  
ccuurrrriiccuullaa 

AAtt  lleeaasstt  5500  sscchhoooollss  aanndd  
1100  uunniivveerrssiittiieess  
mmaaiinnssttrreeaamm  GGEE  aanndd  
GGBBVV iinnttoo tthheeiirr  ccuurrrriiccuullaa  
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NNAATTIIOONNAALL  PPRRIIOORRIITTYY  44::  

PPrroommoottee  eeffffeeccttiivvee  mmaannaaggeemmeenntt  ooff  nnaattuurraall  rreessoouurrcceess  iinn  lliinnee  wwiitthh  ssuussttaaiinnaabbllee  ddeevveellooppmmeenntt  pprriinncciipplleess..  
  

HHiieerraarrcchhyy  ooff  AAiimmss  
  

UUNNDDAAFF  OOuuttccoommeess  
AAggeennccyy  OOuuttccoommeess  
AAggeennccyy  OOuuttppuuttss  

OObbjjeeccttiivveellyy  VVeerriiffiiaabbllee  
IInnddiiccaattoorrss  

BBaasseelliinneess  aanndd  TTaarrggeettss  

MMeeaannss  ooff  VVeerriiffiiccaattiioonn    AAssssuummppttiioonnss  aanndd  RRiisskkss  BBaasseelliinnee    
22001100  

TTaarrggeett    
22001155  

UUNNDDAAFF  OOUUTTCCOOMMEE  44::    
EEnnvviirroonnmmeenntt  aanndd  ddiissaasstteerr  
rriisskk  mmaannaaggeemmeenntt  iiss  
iinntteeggrraatteedd  iinnttoo  nnaattiioonnaall  
aanndd  llooccaall  ddeevveellooppmmeenntt  
ffrraammeewwoorrkkss..  

EEnnvviirroonnmmeennttaall  PPeerrffoorrmmaannccee  
IInnddeexx  ((EEPPII))  

SSccoorree  --  7777..88,,  rraannkk  --  6622  SSccoorree  ––  8800,,  rraannkk  4455((mmiinn  ooff  
nneeww  EEUU  mmeemmbbeerr  
ccoouunnttrriieess))  

SSoouurrcceess::    
EEPPII  rreeppoorrtt  ((YYaallee  CCeenntteerr  ffoorr  
EEnnvviirroonnmmeennttaall  LLaaww  &&  PPoolliiccyy;;  
((CCIIEESSIINN));;  MMNNPP;;  MMEENNRR  
ddaattaa//rreeppoorrttss;;  NNaattiioonnaall  
SSuussttaaiinnaabbllee  ddeevveellooppmmeenntt  ((SSDD))  
pprrooggrraammmmee    iimmpplleemmeennttaattiioonn  
rreeppoorrtt;;  SSDDPP//PPRRSSPP  pprrooggrreessss  
rreeppoorrttss;;  MMDDGG  RReeppoorrttss  
  
RReessppoonnssiibbllee  AAggeennccyy::  UUNNDDPP  
OOtthheerr  ppaarrttnneerrss::  UUNNIIDDOO,,  
FFAAOO,,  UUNNEESSCCOO,,  UUNNHHCCRR,,  
UUNNIICCEEFF,,  UUNNFFPPAA,,WWHHOO,,  
MMNNPP,, MMEENNRR

AAssssuummppttiioonnss::    
--  GGoovveerrnnmmeenntt  eennddoorrsseess  ccoommmmiittmmeenntt  ttoo  
eennvviirroonnmmeenntt,,  SSDD  aanndd  DDRRMM..    
--NNaattiioonnaall  lleeggiissllaattiioonn,,  ppoolliicciieess,,  
pprrooggrraammmmeess  aanndd  aallllooccaattiioonn  ooff  
rreessoouurrcceess  rreefflleecctt  GGoovv..  ccoommmmiittmmeenntt  
  
RRiisskkss::    
--  IInnaaddeeqquuaattee  aallllooccaattiioonn  ooff  rreessoouurrcceess  ffoorr  
eennvviirroonnmmeennttaall  pprrootteeccttiioonn  aanndd  ddiissaasstteerr  
rriisskk  mmaannaaggeemmeenntt..  
--  EEnnvviirroonnmmeennttaall  pprrootteeccttiioonn  iiss  nnoott  
ccoonnssiiddeerreedd  aass  aann  iinntteeggrraall  ppaarrtt  ffoorr  
ssoocciioo--eeccoonnoommiicc  ddeevveellooppmmeenntt..      

%%  iinnccrreeaassee  iinn  ssttaattee  bbuuddggeett  
aallllooccaattiioonn  ffoorr  eennvviirroonnmmeenntt  
pprrootteeccttiioonn  

AAllllooccaattiioonnss  ffrroomm  ssttaattee  
bbuuddggeett  ffoorr  eennvviirroonnmmeennttaall  
eexxppeennddiittuurreess  iinn  22000077  
ssttaannddss  ffoorr  44..11  bbiilllliioonn  
AAMMDD..    

IInnccrreeaassee  lleevveell  ooff  
eennvviirroonnmmeennttaall  
eexxppeennddiittuurreess  ffrroomm  tthhee  
ssttaattee  bbuuddggeett  uupp  ttoo  tthhee  lleevveell  
ooff  eennvviirroonnmmeennttaall  
rreevveennuueess..    
LLooccaall  ccoommmmuunniittiieess  
rreecceeiivvee  110000  %%  ooff  
eennvviirroonnmmeennttaall  cchhaarrggeess  
ppaaiidd  bbyy  bbuussiinneessss  ooppeerraattiinngg  
iinn  tthhee  ccoommmmuunniittiieess..  

AAggeennccyy  OOUUTTCCOOMMEE  44..11    
AArrmmeenniiaa  iiss  bbeetttteerr  aabbllee  ttoo  
aaddddrreessss  kkeeyy  eennvviirroonnmmeennttaall  
cchhaalllleennggeess  iinncclluuddiinngg  
cclliimmaattee  cchhaannggee  aanndd  nnaattuurraall  
rreessoouurrccee  mmaannaaggeemmeenntt  

PPrrooppoorrttiioonn  ooff  llaanndd  aarreeaa,,  
ccoovveerreedd  bbyy  ffoorreessttss,,  %%    

1100..44%%  ((22000066))  >>1111%%  ((1111..00))  SSoouurrcceess::    
GGoovveerrnnmmeenntt  ddaattaa//  rreeppoorrttss;;  
MMNNPP;;  MMEENNRR  ddaattaa//rreeppoorrttss;;  
NNaattiioonnaall  SSDD  pprrooggrraammmmee    
iimmpplleemmeennttaattiioonn  rreeppoorrtt;;  
SSDDPP//PPRRSSPP  pprrooggrreessss  rreeppoorrttss;;  
MMDDGG  RReeppoorrttss  
  
RReessppoonnssiibbllee  AAggeennccyy::  UUNNDDPP  
OOtthheerr  ppaarrttnneerrss::  MMNNPP;;  
MMEENNRR;;  UUNNIIDDOO;; UUNNEESSCCOO

AAssssuummppttiioonnss::    
--  GGoovveerrnnmmeenntt  eennddoorrsseess  ccoommmmiittmmeenntt  ttoo  
eennvviirroonnmmeenntt  aanndd  ssuussttaaiinnaabbllee  
ddeevveellooppmmeenntt..    
  
RRiisskkss::    
--  IInnaaddeeqquuaattee  aallllooccaattiioonn  ooff  rreessoouurrcceess  ffoorr  
eennvviirroonnmmeennttaall  pprrootteeccttiioonn..  
--  EEnnvviirroonnmmeennttaall  pprrootteeccttiioonn  iiss  nnoott  
ccoonnssiiddeerreedd  aass  aann  iinntteeggrraall  ppaarrtt  ffoorr  ssooiioo--
eeccoonnoommiicc ddeevveellooppmmeenntt..   

RRaattiioo  ooff  aarreeaa  pprrootteecctteedd  ttoo  
mmaaiinnttaaiinn  bbiioollooggiiccaall  ddiivveerrssiittyy  
ttoo  ssuurrffaaccee  aarreeaa,,  %%  

1100..00%%  ((22000077))  >>1100%%  ((1100..00))  

AAGGEENNCCYY  OOUUTTPPUUTT  44..11..11    
NNaattiioonnaall  ppoolliicciieess  aanndd  ttoooollss  
ffoorr  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  aanndd  
ccoommpplliiaannccee  wwiitthh  
iinntteerrnnaattiioonnaall  eennvviirroonnmmeennttaall  
aaggrreeeemmeennttss  aarree  ddeevveellooppeedd  
aanndd  aaddoopptteedd..  

%%  ooff  rreelleevvaanntt  llaawwss  aammeennddeedd  ttoo  
bbrriinngg  tthheemm  iinnttoo  lliinnee  wwiitthh  
iinntteerrnnaattiioonnaall  ssttaannddaarrddss..  

LLeeggaall  aaccttss  ooff  
eennvviirroonnmmeennttaall  
iimmppoorrttaannccee  nneeeedd  aa  
rreevviissiioonn  iinn  lliigghhtt  ooff  
rraattiiffiieedd  iinntteerrnnaattiioonnaall  
aaggrreeeemmeennttss//ssttaannddaarrddss..  

AAllll  rreelleevvaanntt  llaawwss  rreevviieewweedd  
aanndd  cchhaannggeess  ssuuggggeesstteedd  ttoo  
GGoovveerrnnmmeenntt..  

SSoouurrcceess::    
GGoovveerrnnmmeenntt  ddaattaa//rreeppoorrttss;;  
MMNNPP;;  MMEENNRR;;  MMFFAA  
ddaattaa//rreeppoorrttss;;  NNaattiioonnaall  SSDD  
pprrooggrraammmmee    iimmpplleemmeennttaattiioonn  
rreeppoorrtt;;  CCoommmmuunniiccaattiioonnss  aanndd  
iimmpplleemmeennttaattiioonn  rreeppoorrttss    ttoo  tthhee  
CCoonnvveennttiioonnss  
  
RReessppoonnssiibbllee  AAggeennccyy::  UUNNDDPP  
OOtthheerr  ppaarrttnneerrss::  MMNNPP;;  
MMEENNRR;;  MMFFAA;;  UUNNIIDDOO,,  FFAAOO,,  
UUNNEESSCCOO,, UUNNHHCCRR 

AAssssuummppttiioonnss::  
GGoovveerrnnmmeenntt  ccoonnttiinnuueess  ttoo  ffuullffiillll  iittss  iinntt..  
ccoommmmiittmmeennttss  iinncclluuddiinngg  tthhee  pprroovviissiioonnss  
ffoorr  tthhee  33  RRiioo  CCoonnvveennttiioonnss..  
  
RRiisskkss::    
--NNoott  aaddeeqquuaattee  ssuuppppoorrtt  ffrroomm  tthhee  
ggoovveerrnnmmeenntt  aanndd  llaacckk  ooff  wwiilllliinnggnneessss  iinn  
iinntteerr--sseeccttoorraall  ccooooppeerraattiioonn;;  
--  GGoovveerrnnmmeenntt  ffuunnddss  ccaann  bbee  nnoonn  
ssuuffffiicciieenntt  ttoo  iimmpplleemmeenntt  tthhee  aaccttiioonn  
ppllaannss..    



  

4411  
  

AAGGEENNCCYY  OOUUTTPPUUTT  44..11..22    
SSuussttaaiinnaabbllee  ddeevveellooppmmeenntt  
pprriinncciipplleess  aarree  iinnttrroodduucceedd  
aanndd  mmaaiinnssttrreeaammeedd  iinn  
nnaattiioonnaall  ppoolliiccyy  
ffrraammeewwoorrkkss..  

NNoo..  ooff  ccoommmmuunniittiieess  
iinnccoorrppoorraatteedd  ssoouunndd  
eennvviirroonnmmeennttaall  mmaannaaggeemmeenntt  
pprriinncciipplleess  iinnttoo  llooccaall  
ddeevveellooppmmeenntt  ppllaannss..  

OOnnllyy  44  mmuunniicciippaalliittiieess  
((AArraarraatt,,  HHrraazzddaann,,  
CChhaarreennttssaavvaann,,  KKaajjaarraann))  
hhaavvee  ppiillootteedd  iinntteeggrraattiioonn  
ooff  tthhee  EEnnvviirroonnmmeennttaall  
pprriinncciipplleess  iinnttoo  tthhee  llooccaall  
ddeevveellooppmmeenntt  ppllaannss..  
  

AAtt  lleeaasstt  88  nneeww  
ccoommmmuunniittiieess  hhaavvee  ssoouunndd  
eennvviirroonnmmeennttaall  
mmaannaaggeemmeenntt  pprriinncciipplleess  
iinntteeggrraatteedd  iinnttoo  llooccaall  
ddeevveellooppmmeenntt  ppllaannss  
ppaarrttiiccuullaarrllyy  vviiaa  ddeevveellooppiinngg  
LLEEAAPPss  

SSoouurrcceess::    
GGoovveerrnnmmeenntt  ddaattaa//  rreeppoorrttss;;  
MMNNPP;;  MMEENNRR  ddaattaa//rreeppoorrttss;;  
NNaattiioonnaall  SSDD  pprrooggrraammmmee    
iimmpplleemmeennttaattiioonn  rreeppoorrtt;;  
DDeecciissiioonnss  ooff  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt;;  
CCoommmmuunniittyy  CCoouunncciillss;;  BByy--
llaawwss;;  RReeggiioonnaall  AAddmmiinniissttrraattiioonn  
RReeppoorrtt  
  
RReessppoonnssiibbllee  AAggeennccyy::  UUNNDDPP  
OOtthheerr  ppaarrttnneerrss::  MMNNPP;;  
MMEENNRR;; UUNNIIDDOO,, FFAAOO  

AAssssuummppttiioonnss::    
GGoovveerrnnmmeenntt  eennddoorrsseess  ccoommmmiittmmeenntt  ttoo  
eennvviirroonnmmeenntt  aanndd  ssuussttaaiinnaabbllee  
ddeevveellooppmmeenntt..    
  
RRiisskkss::    
--  IInnaaddeeqquuaattee  aallllooccaattiioonn  ooff  rreessoouurrcceess  ffoorr  
eennvviirroonnmmeennttaall  pprrootteeccttiioonn..  
--LLaacckk  ooff  ppoolliittiiccaall  wwiillll  aanndd  ssttrroonngg  
ssuuppppoorrtt  ffrroomm  tthhee  llooccaall  aauutthhoorriittiieess..  
--LLaacckk  ooff  ccaappaacciittyy  ooff  ccoommmmuunniittyy  iinn  
uunnddeerrttaakkiinngg  ccoollllaabboorraattiivvee  aapppprrooaacchheess  
ttoo aaddddrreessss iinntteeggrraatteedd iissssuueess.. 

AAGGEENNCCYY  OOUUTTPPUUTT  44..11..33    
SSuussttaaiinnaabbllee  DDeevveellooppmmeenntt  
pprriinncciipplleess  iinnttrroodduucceedd  iinnttoo  
tthhee  eedduuccaattiioonn  ccuurrrriiccuulluumm..  

NNoo..  ooff  sscchhoooollss  uunniivveerrssiittiieess  aanndd  
ootthheerr  eedduuccaattiioonnaall  eennttiittiieess  tthhaatt  
hhaavvee  iinnccoorrppoorraatteedd  SSDD  &&  
eennvviirroonnmmeennttaall  aawwaarreenneessss  
mmoodduulleess  iinnttoo  tthheeiirr  ccuurrrriiccuulluumm..  

FFuurrtthheerr  pprroommoottiioonn  ooff  SSDD  
ccuurrrriiccuulluumm  iiss  eexxppeecctteedd  aass  
ppeerr  tthhee  ccoommmmiittmmeennttss  
uunnddeerr  EEdduuccaattiioonn  ffoorr  
SSuussttaaiinnaabbllee  DDeevveellooppmmeenntt  
iinniittiiaattiivvee  22000055..  SSiinnccee  
11999944  tthhee  YYeerreevvaann  SSttaattee  
UUnniivveerrssiittyy  hhaass  
iinnttrroodduucceedd  ccuurrrriiccuulluumm  oonn  
SSDD..    

UUnniivveerrssiittiieess  //iinnssttiittuuttiioonnss  
iinnttrroodduucceedd  ccuurrrriiccuullaa  
iinnccoorrppoorraattiinngg  pprriinncciipplleess  ooff  
SSDD..  
NNaattiioonnaall  CCuurrrriiccuullaa  ffoorr  
sscchhoooollss  iinnccoorrppoorraatteess  SSDD  
pprriinncciipplleess..  
  

SSoouurrcceess::    
GGoovveerrnnmmeenntt  ddaattaa//  rreeppoorrttss;;  
MMNNPP;;  MMEENNRR;;  MMooEESS  
ddaattaa//rreeppoorrttss;;  NNaattiioonnaall  SSDD  
pprrooggrraammmmee    iimmpplleemmeennttaattiioonn  
rreeppoorrtt;;  EEdduuccaattiioonnaall  ccuurrrriiccuullaa  
  
RReessppoonnssiibbllee  AAggeennccyy::  
UUNNEESSCCOO  
OOtthheerr  ppaarrttnneerrss::  MMooEESS;;  
MMNNPP;;  MMEENNRR  ;;  eedduuccaattiioonnaall  
iinnssttiittuuttiioonnss;; UUNNDDPP,, UUNNIICCEEFF  

AAssssuummppttiioonnss::    
--  GGoovveerrnnmmeenntt  ccoonnttiinnuueess  ttoo  ffuullffiillll  iittss  
ccoommmmiittmmeennttss  uunnddeerr  EEdduuccaattiioonn  ffoorr  
SSuussttaaiinnaabbllee  DDeevveellooppmmeenntt  iinnttiiaattiivvee  
22000055..      
--WWiilllliinnggnneessss  ooff  MMooEESS  aanndd  eedduuccaattiioonnaall  
iinnssttiittuuttiioonnss  ttoo  ccooooppeerraattee..  
  
RRiisskkss::    
--  IInnaaddeeqquuaattee  aallllooccaattiioonn  ooff  rreessoouurrcceess  ffoorr  
eennvviirroonnmmeennttaall  pprrootteeccttiioonn..  

AAGGEENNCCYY  OOUUTTPPUUTT  44..11..44  
NNaattiioonnaall  aanndd  llooccaall  
ccaappaacciittiieess  ttoo  ddeevveelloopp  
iinnnnoovvaattiivvee  ppoolliicciieess  aanndd  
pprraaccttiicceess  ttoo  aaddddrreessss  cclliimmaattee  
cchhaannggee  mmiittiiggaattiioonn  aanndd  
aaddaappttaattiioonn  ssttrreennggtthheenneedd..  

CClliimmaattee  CChhaannggee  aaddaappttaattiioonn  
aaccttiioonn  ppllaann  iiss  aaddoopptteedd..  

SSttrreennggtthheenniinngg  ooff  tthhee  
iinnssttiittuuttiioonnaall  aanndd  lleeggaall  
ffrraammeewwoorrkk  ffoorr  
iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhee  
KKyyoottoo  mmeecchhaanniissmmss  aanndd  
pprreeppaarraattiioonn  ffoorr  ppoosstt  
KKyyoottoo  rreeggiimmee  iiss  rreeqquuiirreedd..  
CClliimmaattee  cchhaannggee  
aaddaappttaattiioonn  ssttrraatteeggyy  aanndd  
aaccttiioonn  ppllaann  aarree  nnoott  
eellaabboorraatteedd aanndd aaddoopptteedd.. 

AAsssseessssmmeenntt  ooff  CClliimmaattee  
cchhaannggee  ppoossssiibbllee  iimmppaaccttss  
oonn  tthhee  sseelleecctteedd  sseeccttoorrss  ooff  
AArrmmeenniiaann  eeccoonnoommyy  iiss  
ccoonndduucctteedd..  
CClliimmaattee  cchhaannggee  aaddaappttaattiioonn  
aaccttiioonn  ppllaann  ddeevveellooppeedd  aanndd  
aaddoopptteedd..    
PPrroocceedduurreess  ffoorr  aapppprroovvaall  
aanndd  mmoonniittoorriinngg  ooff  CCDDMM  
pprroojjeecctt uuppddaatteedd  

SSoouurrcceess::    
GGoovveerrnnmmeenntt  ddaattaa//  rreeppoorrttss;;  
MMNNPP;;  MMEENNRR  ddaattaa//rreeppoorrttss;;  
NNSSSS  rreeppoorrttss;;  DDeecciissiioonnss  ooff  tthhee  
ggoovveerrnnmmeenntt;;  BByy--llaawwss  
  
RReessppoonnssiibbllee  AAggeennccyy::  UUNNDDPP    
OOtthheerr  ppaarrttnneerrss::  MMNNPP;;  
MMEENNRR  ;;  FFAAOO,,  UUNNHHCCRR,,  
UUNNIIDDOO  

AAssssuummppttiioonnss::    
GGoovveerrnnmmeenntt  iiss  ccoommmmiitttteedd  ttoo  aaddddrreessss  
cclliimmaattee  cchhaannggee  aaddaappttaattiioonn  aanndd  
mmiittiiggaattiioonn  iissssuueess..    
  
RRiisskkss::    
IInnaaddeeqquuaattee  aallllooccaattiioonn  ooff  rreessoouurrcceess  ffoorr  
eennvviirroonnmmeennttaall  pprrootteeccttiioonn..  

AAGGEENNCCYY  OOUUTTPPUUTT  44..11..55  
IInnnnoovvaattiivvee  ppoolliicciieess  aanndd  
pprraaccttiicceess  ffoorr  
eennvviirroonnmmeennttaallllyy  ssoouunndd,,  
eenneerrggyy  eeffffiicciieenntt  
tteecchhnnoollooggiieess  aanndd  cclleeaanneerr  
pprroodduuccttiioonn  ddeevveellooppeedd  aanndd  
iimmpplleemmeenntteedd..  

NNoo..  ooff  nnoorrmmaattiivvee  ddooccuummeennttss  
pprroommoottiinngg  eenneerrggyy  eeffffiicciieennccyy..    

TThhee  RReenneewwaabbllee  EEnneerrggyy  
aanndd  EEnneerrggyy  SSaavviinngg  LLaaww  
((22000044))  aanndd  tthhee  NNaattiioonnaall  
PPrrooggrraammmmee  oonn  EEnneerrggyy  
SSaavviinngg  aanndd  RReenneewwaabbllee  
EEnneerrggyy  ((22000077))  aarree  
aaddoopptteedd  bbyy  tthhee  
GGoovveerrnnmmeenntt 

NNoorrmmaattiivvee  ddooccuummeennttss  
aaddoopptteedd  ffoorr  pprroommoottiinngg  tthhee  
eenneerrggyy  eeffffiicciieennccyy  iinn  
ccoonnssttrruuccttiioonn  sseeccttoorrss..    

SSoouurrcceess::    
GGoovveerrnnmmeenntt  ddaattaa//  rreeppoorrttss;;  
MMNNPP;;  MMEENNRR  ddaattaa//rreeppoorrttss;;  
NNSSSS  rreeppoorrttss;;  DDeecciissiioonnss  ooff  tthhee  
ggoovveerrnnmmeenntt;;  BByy--llaawwss  
  
RReessppoonnssiibbllee  AAggeennccyy::  
UUNNIIDDOO    
OOtthheerr  ppaarrttnneerrss::  MMNNPP;;  
MMEENNRR  ;;  eedduuccaattiioonnaall  
iinnssttiittuuttiioonnss;;  UUNNDDPP;;  FFAAOO  

AAssssuummppttiioonnss::    
--GGoovveerrnnmmeenntt  iiss  ccoommmmiitttteedd  ttoo  pprroommoottee  
iinnnnoovvaattiivvee  ppoolliicciieess  aanndd  pprraaccttiicceess  ffoorr  
eennvviirroonnmmeennttaallllyy  ssoouunndd,,  eenneerrggyy  
eeffffiicciieenntt  tteecchhnnoollooggiieess  aanndd  cclleeaanneerr  
pprroodduuccttiioonn..  
--EEnntteerrpprriisseess  aarree  wwiilllliinngg  ttoo  ccooooppeerraattee  
aanndd  iinnttrroodduuccee  iinnnnoovvaattiivvee  tteecchhnnoollooggiieess..    
  
RRiisskkss::    
--  IInnaaddeeqquuaattee  aallllooccaattiioonn  ooff  rreessoouurrcceess  ffoorr  
eennvviirroonnmmeennttaall  pprrootteeccttiioonn..  
--LLaacckk  ooff  ppoolliittiiccaall  wwiillll  aanndd  ssttrroonngg  
ssuuppppoorrtt  ffrroomm  tthhee  llooccaall  aauutthhoorriittiieess..    

NNoo..  ooff  eenntteerrpprriisseess  aaddooppttiinngg  
CClleeaanneerr  PPrroodduuccttiioonn  pprriinncciipplleess  
((tthhaatt  mmeeeett  EECC  ssttaannddaarrddss))  

NNeettwwoorrkk  ooff  1100  
eenntteerrpprriisseess  uussiinngg  CClleeaanneerr  
PPrroodduuccttiioonn  pprriinncciipplleess  iiss  
ffuunnccttiioonniinngg  iinn  AArrmmeenniiaa..  

NNaattiioonnaall  CClleeaanneerr  
PPrroodduuccttiioonn  cceenntteerr  iiss  
eessttaabblliisshheedd..  AAtt  lleeaasstt  3300  
eenntteerrpprriisseess  iimmpplleemmeennttiinngg  
CClleeaanneerr  PPrroodduuccttiioonn  
ooppttiioonnss  
 



  

4422  
  

AAGGEENNCCYY  OOUUTTCCOOMMEE  
44..22  
NNaattiioonnaall  ccaappaacciittiieess  ffoorr  
ddiissaasstteerr  rriisskk  mmaannaaggeemmeenntt  
((DDRRMM))  ssttrreennggtthheenneedd..  

EEaarrllyy  wwaarrnniinngg  ssyysstteemm  ffoorr  
mmaajjoorr  nnaattuurraall  hhaazzaarrddss  iiss  
ffuunnccttiioonniinngg  oonn  tthhee  bbaassiiss  ooff  
nnaattiioonnaall  rriisskk  aasssseessssmmeennttss  aanndd  
rreegguullaarr  mmoonniittoorriinngg  sscchheemmeess.. 

LLaacckk  ooff  nnaattiioonn--wwiiddee  
eeaarrllyy  wwaarrnniinngg  ssyysstteemm  aanndd  
ssttaannddaarrddiizzeedd  rriisskk  
iinnffoorrmmaattiioonn  ssttrruuccttuurreess      
 

DDeevveellooppmmeenntt  ooff  nnaattiioonnaall  
rriisskk  iinnffoorrmmaattiioonn  ssyysstteemm;;  
SSttrreennggtthheenniinngg  ooff  eeaarrllyy  
wwaarrnniinngg  sscchheemmeess    
  

SSoouurrcceess::    
MMEESS;;  MMTTAA;;  MMNNPP;;  MMEENNRR  
ddaattaa//rreeppoorrttss;;  NNSSSS  rreeppoorrttss;;  
NNaattiioonnaall  ddiissaasstteerr  rriisskk  
rreedduuccttiioonn  ((DDRRRR))  ssttrraatteeggyy  
ppaappeerr;;  NNaattiioonnaall  RRiisskk  aanndd  
VVuullnneerraabbiilliittyy  AAsssseessssmmeenntt  
((RRVVAA))  rreeppoorrttss;;  PPuubblliicc  
ppeerrcceeppttiioonn  ssuurrvveeyyss;;  
GGoovveerrnnmmeenntt  ddeecciissiioonn//ddeeccrreeeess    
  
RReessppoonnssiibbllee  AAggeennccyy::  UUNNDDPP  
OOtthheerr  ppaarrttnneerrss::  MMEESS;;  MMTTAA;;    
MMNNPP;;  MMEENNRR;;  NNSSSS,,  FFAAOO,,  
UUNNHHCCRR,,  UUNNFFPPAA,,  UUNNIICCEEFF,,  
WWHHOO,, UUNNIIDDOO 

AAssssuummppttiioonnss::    
--GGoovveerrnnmmeenntt  ccoommmmiittmmeenntt  ffoorr  
ccooooppeerraattiioonn  iiss  iinn  ppllaaccee  
--RReevviieeww  aanndd  aaddooppttiioonn  ooff  rreellaatteedd  
lleeggiissllaattiioonn  ttaakkeess  ccoonnssiiddeerraabbllee  ttiimmee  
  
RRiisskkss::  
--  LLaacckk  ooff  iinntteerreesstt  aanndd//oorr  iinnaaddeeqquuaattee  
ccoommmmiittmmeenntt  ffrroomm  ggoovveerrnnmmeenntt  
//ccoommmmuunniittiieess  ttoo  ppaarrttiicciippaattee  aanndd  
ccoonnttrriibbuuttee  ttoo  ddiissaasstteerr  rriisskk  rreedduuccttiioonn  
iinniittiiaattiivveess;;  
--LLaacckk  ooff  ddoonnoorr  iinntteerreesstt  ttoo  ssuuppppoorrtt  
ddiissaasstteerr  rriisskk  rreedduuccttiioonn  iinniittiiaattiivveess..  

%%  iinnccrreeaassee  iinn  aallllooccaattiioonnss  iinn  
cceennttrraall  aanndd  rreeggiioonnaall  bbuuddggeettss  
ffoorr  ddiissaasstteerr  rriisskk  rreedduuccttiioonn,,  
rreessppoonnssee  aanndd  rreeccoovveerryy  aaccttiioonnss  

NNaattiioonnaall  DDRRMM  ssyysstteemm  
hhaass  lliimmiitteedd  ccaappaacciittiieess  
aanndd  rreessoouurrcceess  ffoorr  ddiissaasstteerr  
pprreevveennttiioonn,,  pprreeppaarreeddnneessss,,  
rreessppoonnssee  aanndd  rreeccoovveerryy::  
22..88%%  ooff  ssttaattee  bbuuddggeett  wwaass  
eeaarrmmaarrkkeedd  ffoorr  22000099  ttoo  
vvaarriioouuss  ssttaattee  eennttiittiieess..  

AAtt  lleeaasstt  2200%%  iinnccrreeaassee  iinn  
bbuuddggeett  aallllooccaattiioonnss  aatt  
cceennttrraall  lleevveell,,  aanndd  1100%%  
iinnccrreeaassee  aatt  llooccaall  lleevveell..  

AAGGEENNCCYY  OOUUTTPPUUTT  44..22..11  
CCaappaacciittiieess  ffoorr  ddiissaasstteerr  rriisskk  
rreedduuccttiioonn  aarree  ssttrreennggtthheenneedd  
oonn  nnaattiioonnaall  aanndd  llooccaall  lleevveellss  
ttoo  pprreeppaarree,,  mmiittiiggaattee  aanndd  
rreessppoonndd  ttoo  nnaattuurraall  aanndd  
tteecchhnnoollooggiiccaall  hhaazzaarrddss,,  aanndd  
ppuubblliicc  hheeaalltthh  tthhrreeaattss..  

NNaattiioonnaall  rriisskk  iinnffoorrmmaattiioonn  aanndd  
ddiissaasstteerr  ssttaattiissttiiccss  aarree  aavvaaiillaabbllee..  

HHaazzaarrdd  //RRiisskk  aasssseessssmmeenntt  
aanndd  mmoonniittoorriinngg  iiss  nnoott  
ssyysstteemmaattiizzeedd;;  SSttrroonngg  
aaccaaddeemmiicc  bbaassiiss  tthhoouugghh  
ddaattaa  iiss  nnoott  ccoolllleecctteedd,,  
aannaallyyzzeedd  rreegguullaarrllyy  aanndd  
nnoott  uuttiilliizzeedd  ffuullllyy  bbyy  
rreelleevvaanntt eennttiittiieess.. 

EEssttaabblliisshhmmeenntt  ooff  nnaattiioonnaall  
rriisskk  iinnffoorrmmaattiioonn  ssyysstteemmss  
aanndd  nnaattiioonnaall  oobbsseerrvvaattoorryy  
ffoorr  ddiissaasstteerr  ssttaattiissttiiccss..    

SSoouurrcceess::    
MMEESS;;  MMTTAA;;  MMNNPP;;  MMEENNRR;;  
MMOOHH  ddaattaa//rreeppoorrttss;;  NNSSSS  
rreeppoorrttss;;  NNaattiioonnaall  DDRRRR  
ssttrraatteeggyy  ppaappeerr;;  NNaattiioonnaall  RRVVAA  
rreeppoorrttss;;  PPuubblliicc  ppeerrcceeppttiioonn  
ssuurrvveeyyss;;  GGoovveerrnnmmeenntt  
ddeecciissiioonn//ddeeccrreeeess    
  
RReessppoonnssiibbllee  AAggeennccyy::  UUNNDDPP  
OOtthheerr  ppaarrttnneerrss::  MMEESS;;  MMTTAA;;    
MMNNPP;;  MMEENNRR;;  MMOOHH;;  NNSSSS,,  
FFAAOO,,  UUNNHHCCRR,,  UUNNFFPPAA,,  
UUNNIICCEEFF,, WWHHOO,, UUNNIIDDOO 

AAssssuummppttiioonnss::    
--GGoovveerrnnmmeenntt  ccoommmmiittmmeenntt  ffoorr  
ccooooppeerraattiioonn  iiss  iinn  ppllaaccee  
--RReevviieeww  aanndd  aaddooppttiioonn  ooff  rreellaatteedd  
lleeggiissllaattiioonn  ttaakkeess  ccoonnssiiddeerraabbllee  ttiimmee  
  
RRiisskkss::  
--  LLaacckk  ooff  iinntteerreesstt  aanndd//oorr  iinnaaddeeqquuaattee  
ccoommmmiittmmeenntt  ffrroomm  ggoovv..  //ccoommmmuunniittiieess  
ttoo  ppaarrttiicciippaattee  aanndd  ccoonnttrriibbuuttee  ttoo  ddiissaasstteerr  
rriisskk  rreedduuccttiioonn  iinniittiiaattiivveess;;  

RReeggiioonnss  aanndd  ccoommmmuunniittiieess  
wwiitthh  ddiissaasstteerr  pprreeppaarreeddnneessss  
ppllaannss  ((aass  %%  ooff  ttoottaall))  

VVeerryy  lliittttllee  oorr  nnoo  ddiissaasstteerr  
pprreeppaarreeddnneessss//rreessppoonnssee  
ppllaannnniinngg  oonn  rreeggiioonnaall  aanndd  
ccoommmmuunniittyy  lleevveellss..  

AAtt  lleeaasstt  3300%%  ooff  
ccoommmmuunniittiieess  iinn  AArrmmeenniiaa  
hhaavvee  ddiissaasstteerr  pprreeppaarreeddnneessss  
ppllaannss..  

AAGGEENNCCYY  OOUUTTPPUUTT  44..22..22  
IInntteerrnnaattiioonnaall  hheeaalltthh  
RReegguullaattiioonnss  ((IIHHRR))  NNaattiioonnaall  
FFooccaall  PPooiinntt  iiss  ffuunnccttiioonnaall,,  
eennssuurriinngg  aaddhheerreennccee  ttoo  
rreeppoorrttiinngg  rreeqquuiirreemmeennttss  aanndd  
vveerriiffiiccaattiioonn  ooff  ppuubblliicc  hheeaalltthh  
eevveennttss  ooff  iinntteerrnnaattiioonnaall  
ccoonncceerrnn..  

CCoonnvveennttiioonn  oonn  IIHHRR  iiss  rraattiiffiieedd  
bbyy  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  

IInntteerrnnaattiioonnaall  HHeeaalltthh  
RReegguullaattiioonnss  wweerree  ssiiggnneedd  
bbyy  AArrmmeenniiaa  iinn  22000055  
hhoowweevveerr  nnoott  rraattiiffiieedd  yyeett..    
DDeessppiittee  tthhaatt  tthheerree  aarree  3300  
rreepprreesseennttaattiivveess  ooff  tthhee  
nnaattiioonnaall  aauutthhoorriittiieess  
ttrraaiinneedd  oonn  IIHHRR  iinn  22000088..  

CCoonnvveennttiioonn  oonn  
IInntteerrnnaattiioonnaall  HHeeaalltthh  
RReegguullaattiioonnss  ((IIHHRR))  iiss  
rraattiiffiieedd  bbyy  tthhee  NNaattiioonnaall  
AAsssseemmbbllyy..  

SSoouurrcceess::    
MMFFAA,,  MMooHH  ddaattaa//rreeppoorrttss;;  
CCoouunnttrryy  rreeppoorrtt  ttoo  tthhee  WWoorrlldd  
HHeeaalltthh  AAsssseemmbbllyy;;  WWHHOO  CCOO  
rreegguullaarr  rreeppoorrttss  ;;  NNSSSS  rreeppoorrttss  
  
RReessppoonnssiibbllee  AAggeennccyy::  WWHHOO  
OOtthheerr  ppaarrttnneerrss::  MMFFAA;;  MMooHH;;    
MMNNPP;;  MMEENNRR;;  NNAA;;    NNSSSS  

AAssssuummppttiioonnss::  
--GGoovveerrnnmmeenntt  iiss  ccoommmmiitttteedd  ttoo  rraattiiffyy  tthhee  
IIHHRR    
--EExxtteerrnnaall  ffuunnddiinngg  ttoo  iimmpplleemmeenntt  IIHHRR  iiss  
sseeccuurreedd  
 
Risks: 
--DDeellaayyss  iinn  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  IIHHRR..  

  
  
  
  
                                                                                                            
i Outcome level targets are defined based on Sustainable Development Programme (SDP/PRSP2) ratified by the Government in 2008 and MDG Report (2008), however due to financial crisis 
corrections are required in both documents. Thus the targets may require a revision. 
ii The first value is the target value for 2015, and the second one (in the brackets) is the projected value for 2015. 
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AANNNNEEXX  TTHHRREEEE::  UUNNDDAAFF  AArrmmeenniiaa  22001100--22001155  MMoonniittoorriinngg  aanndd  EEvvaalluuaattiioonn  ccaalleennddaarr    

  
      

  YYeeaarr  11  ((22001100))  
  

YYeeaarr 22 ((22001111)) 
  

YYeeaarr 33 ((22001122)) 
  

YYeeaarr 44 ((22001133)) 
  

YYeeaarr 55 ((22001144)) YYeeaarr 66 ((22001155))  

MM
&&

EE
  AA

CC
TT

II VV
II TT

II EE
SS   

SSUURRVVEEYYSS  //  
SSTTUUDDIIEESS  
  

••  IInntteeggrraatteedd  LLiivviinngg  
CCoonnddiittiioonnss  SSuurrvveeyy  
((IILLCCSS))  //  IInntteeggrraatteedd  
HHoouusseehhoolldd  SSuurrvveeyy  
((IIHHSS))  

RReessppoonnssiibbllee::  NNSSSS  ((NNaattiioonnaall  
SSttaattiissttiiccaall  SSeerrvviiccee))  
TTiimmiinngg::  TTBBDD  
  
••  LLaabboouurr  FFoorrccee  SSuurrvveeyy  

((LLFFSS))  
RReessppoonnssiibbllee::  NNSSSS  ((NNaattiioonnaall  
SSttaattiissttiiccaall  SSeerrvviiccee))  
TTiimmiinngg::  TTBBDD  
  
••  DDeemmooggrraapphhiicc  aanndd  

HHeeaalltthh  SSuurrvveeyy  ((DDHHSS))  
RReessppoonnssiibbllee::  NNSSSS,,  UUSSAAIIDD,,  
UUNNIICCEEFF,,  UUNNFFPPAA  
TTiimmiinngg::  TTBBDD  
  
••  CCoorrrruuppttiioonn  

PPeerrcceeppttiioonn  SSuurrvveeyy  
RReessppoonnssiibbllee::  TTrraannssppaarreennccyy  
IInntteerrnnaattiioonnaall  
TTiimmiinngg::  TTBBDD  
  
••  DDooiinngg  BBuussiinneessss  iinn  

AArrmmeenniiaa  
RReessppoonnssiibbllee::  WWoorrlldd  BBaannkk  
TTiimmiinngg::  TTBBDD  

••  CCEENNSSUUSS  
RReessppoonnssiibbllee::  NNSSSS  ((NNaattiioonnaall  
SSttaattiissttiiccaall  SSeerrvviiccee)),,  DDoonnoorr  
AAggeenncciieess  
TTiimmiinngg::  TTBBDD  
  
••  IInntteeggrraatteedd  LLiivviinngg  

CCoonnddiittiioonnss  SSuurrvveeyy  
((IILLCCSS))  //  IInntteeggrraatteedd  
HHoouusseehhoolldd  SSuurrvveeyy  
((IIHHSS))  

RReessppoonnssiibbllee::  NNSSSS  ((NNaattiioonnaall  
SSttaattiissttiiccaall  SSeerrvviiccee))  
TTiimmiinngg::  TTBBDD  
  
••  LLaabboouurr  FFoorrccee  SSuurrvveeyy  

((LLFFSS))  
RReessppoonnssiibbllee::  NNSSSS  ((NNaattiioonnaall  
SSttaattiissttiiccaall  SSeerrvviiccee))  
TTiimmiinngg::  TTBBDD  
  
  

••  IInntteeggrraatteedd  LLiivviinngg  
CCoonnddiittiioonnss  SSuurrvveeyy  
((IILLCCSS))  //  IInntteeggrraatteedd  
HHoouusseehhoolldd  SSuurrvveeyy  
((IIHHSS))  

RReessppoonnssiibbllee::  NNSSSS  ((NNaattiioonnaall  
SSttaattiissttiiccaall  SSeerrvviiccee))  
TTiimmiinngg::  TTBBDD  

  
••  UUppddaattee  ooff  CCoouunnttrryy  

SSiittuuaattiioonn  AAnnaallyyssiiss  oonn  
tthhee  iissssuueess  ooff  HHeeaalltthh  
EEdduuccaattiioonn  aanndd  CChhiilldd  
PPrrootteeccttiioonn    

RReessppoonnssiibbllee::  UUNNIICCEEFF  
TTiimmiinngg::  TTBBDD  
  
••  DDooiinngg  BBuussiinneessss  iinn  

AArrmmeenniiaa  
RReessppoonnssiibbllee::  WWoorrlldd  BBaannkk  
TTiimmiinngg::  TTBBDD  
  

••  IInntteeggrraatteedd  LLiivviinngg  
CCoonnddiittiioonnss  SSuurrvveeyy  
((IILLCCSS))  //  IInntteeggrraatteedd  
HHoouusseehhoolldd  SSuurrvveeyy  
((IIHHSS))  

RReessppoonnssiibbllee::  NNSSSS  ((NNaattiioonnaall  
SSttaattiissttiiccaall  SSeerrvviiccee))  
TTiimmiinngg::  TTBBDD  

  
••  IImmmmuunniissaattiioonn  

CCoovveerraaggee  SSuurrvveeyy  
RReessppoonnssiibbllee::  UUNNIICCEEFF  
TTiimmiinngg::  TTBBDD  
  
  
  

••  IInntteeggrraatteedd  LLiivviinngg  
CCoonnddiittiioonnss  SSuurrvveeyy  
((IILLCCSS))  //  IInntteeggrraatteedd  
HHoouusseehhoolldd  SSuurrvveeyy  
((IIHHSS))  

RReessppoonnssiibbllee::  NNSSSS  ((NNaattiioonnaall  
SSttaattiissttiiccaall  SSeerrvviiccee))  
TTiimmiinngg::  TTBBDD  

  
••  CCoouunnttrryy  SSiittuuaattiioonn  

AAnnaallyyssiiss  oonn  tthhee  iissssuueess  
ooff  HHeeaalltthh  EEdduuccaattiioonn  
aanndd  CChhiilldd  PPrrootteeccttiioonn  

RReessppoonnssiibbllee::  UUNNIICCEEFF  
TTiimmiinngg::  TTBBDD  
  
••  DDooiinngg  BBuussiinneessss  iinn  

AArrmmeenniiaa  
RReessppoonnssiibbllee::  WWoorrlldd  BBaannkk  
TTiimmiinngg::  TTBBDD  
  
  

••  IInntteeggrraatteedd  LLiivviinngg  
CCoonnddiittiioonnss  SSuurrvveeyy  
((IILLCCSS))  //  IInntteeggrraatteedd  
HHoouusseehhoolldd  SSuurrvveeyy  
((IIHHSS))  

RReessppoonnssiibbllee::  NNSSSS  
((NNaattiioonnaall  SSttaattiissttiiccaall  
SSeerrvviiccee))  
TTiimmiinngg::  TTBBDD  
  

MMOONNIITTOORRIINNGG  
SSYYSSTTEEMMSS  
  

••  UUNNDDAAFF  PPrrooggrreessss  
RReeppoorrtt  

RReessppoonnssiibbllee::  UUNNDDAAFF  
OOuuttccoommee  GGrroouuppss,,  RRCC  
CCoooorrddiinnaattiioonn  UUnniitt  
TTiimmiinngg::  MMiidd--yyeeaarr,,  eenndd  ooff  
tthhee  yyeeaarr  
  
••  CCoommmmuunniittyy  DDaattaabbaassee  

UUppddaattee  
RReessppoonnssiibbllee::  UUNNDDPP  
TTiimmiinngg::  TTBBDD  
  

••  UUNNDDAAFF  PPrrooggrreessss  
RReeppoorrtt  

RReessppoonnssiibbllee::  UUNNDDAAFF  
OOuuttccoommee  GGrroouuppss,,  RRCC  
CCoooorrddiinnaattiioonn  UUnniitt  
TTiimmiinngg::  MMiidd--yyeeaarr,,  eenndd  ooff  
tthhee  yyeeaarr  

  
••  NNHHDDRR  ((TTooppiicc  TTBBDD))  
RReessppoonnssiibbllee::  UUNNDDPP  
TTiimmiinngg::  TTBBDD  
  

••  UUNNDDAAFF  PPrrooggrreessss  
RReeppoorrtt  

RReessppoonnssiibbllee::  UUNNDDAAFF  
OOuuttccoommee  GGrroouuppss,,  RRCC  
CCoooorrddiinnaattiioonn  UUnniitt  
TTiimmiinngg::  MMiidd--yyeeaarr,,  eenndd  ooff  tthhee  
yyeeaarr  
  

••  UUNNDDAAFF  PPrrooggrreessss  
RReeppoorrtt  

RReessppoonnssiibbllee::  UUNNDDAAFF  
OOuuttccoommee  GGrroouuppss,,  RRCC  
CCoooorrddiinnaattiioonn  UUnniitt  
TTiimmiinngg::  MMiidd--yyeeaarr,,  eenndd  ooff  tthhee  
yyeeaarr  
  
••  PPrreeppaarraattiioonn  ooff  aa  

ppeerriiooddiiccaall  rreeppoorrtt  ttoo  
tthhee  CCoommmmiitttteeee  oonn  tthhee  
RRiigghhttss  ooff  tthhee  CChhiilldd  

RReessppoonnssiibbllee::  GGoovveerrnnmmeenntt  ooff  
RRAA;;  LLooccaall  NNGGOO;;  UUNNIICCEEFF  
TTiimmiinngg::  TTBBDD  
  
••  CCoommmmuunniittyy  DDaattaabbaassee  

UUppddaattee  
RReessppoonnssiibbllee::  UUNNDDPP  
TTiimmiinngg::  TTBBDD 

••  UUNNDDAAFF  PPrrooggrreessss  
RReeppoorrtt  

RReessppoonnssiibbllee::  UUNNDDAAFF  
OOuuttccoommee  GGrroouuppss,,  RRCC  
CCoooorrddiinnaattiioonn  UUnniitt  
TTiimmiinngg::  MMiidd--yyeeaarr,,  eenndd  ooff  
tthhee  yyeeaarr  

  
••  NNHHDDRR  ((TTooppiicc  TTBBDD))  
RReessppoonnssiibbllee::  UUNNDDPP  
TTiimmiinngg::  TTBBDD  
  

••  UUNNDDAAFF  PPrrooggrreessss  
RReeppoorrtt  

RReessppoonnssiibbllee::  UUNNDDAAFF  
OOuuttccoommee  GGrroouuppss,,  RRCC  
CCoooorrddiinnaattiioonn  UUnniitt  
TTiimmiinngg::  MMiidd--yyeeaarr,,  eenndd  ooff  
tthhee  yyeeaarr  



  

4444  
  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
EEVVAALLUUAATTIIOONNSS  
  

••  EEvvaalluuaattiioonn  ooff  
IInncclluussiivvee  EEdduuccaattiioonn  

RReessppoonnssiibbllee::  UUNNIICCEEFF  
TTiimmiinngg::  TTBBDD  

NN//AA  ••  UUNNDDPP  OOuuttccoommee  
EEvvaalluuaattiioonn  ((SSoocc--EEccoonn..))  

RReessppoonnssiibbllee::  GGoovveerrnnmmeenntt,,  
UUNNDDPP  
TTiimmiinngg::  TTBBDD  
  

••  EEvvaalluuaattiioonn  ooff  UUNNIICCEEFF  
pprroojjeecctt  oonn  
ssttrreennggtthheenniinngg  ooff  cchhiilldd  
pprrootteeccttiioonn  ssyysstteemm  iinn  
AArrmmeenniiaa  

RReessppoonnssiibbllee::  UUNNIICCEEFF  
TTiimmiinngg::  TTBBDD  
  
••    UUNNDDPP  OOuuttccoommee  

EEvvaalluuaattiioonn  ((DDeemmoocc..))  
RReessppoonnssiibbllee::  GGoovveerrnnmmeenntt,,  
UUNNDDPP  
TTiimmiinngg::  TTBBDD 

••  UUNNDDAAFF  EEvvaalluuaattiioonn  
RReessppoonnssiibbllee::  UUNN  aaggeenncciieess  
aanndd  GGoovveerrnnmmeenntt  ooff  RRAA  
TTiimmiinngg::  33rrdd  aanndd  44tthh  QQuuaarrtteerrss  
ooff  tthhee  yyeeaarr  
  
••  UUNNDDPP  OOuuttccoommee  

EEvvaalluuaattiioonn  ((EEnnvv..--
DDiissaasstteerr))  

RReessppoonnssiibbllee::  GGoovveerrnnmmeenntt,,  
UUNNDDPP  
TTiimmiinngg::  TTBBDD  

NN//AA  

RREEVVIIEEWWSS  ••  UUNNDDAAFF  AAnnnnuuaall  
RReevviieeww  

RReessppoonnssiibbllee::  UUNNDDAAFF  
SStteeeerriinngg  CCoommmmiitttteeee,,  RRCC  
CCoooorrddiinnaattiioonn  UUnniitt  
TTiimmiinngg::  EEnndd  ooff  tthhee  yyeeaarr  
  
••  UUNN  AAggeenncciieess  AAnnnnuuaall  

RReevviieeww  ((TTBBDD))  
RReessppoonnssiibbllee::  UUNN  AAggeenncciieess  
TTiimmiinngg::  EEnndd  ooff  tthhee  yyeeaarr  
  
••  RReevviissiioonn  ooff  tthhee  

NNaattiioonnaall  PPllaann  ooff  
AAccttiioonn  oonn  CChhiilldd  
RRiigghhttss  PPrrootteeccttiioonn  

RReessppoonnssiibbllee::  GGoovveerrnnmmeenntt  ooff  
RRAA;;  CCiivviill  SSoocciieettyy  wwiitthh  
UUNNIICCEEFF  ssuuppppoorrtt  
TTiimmiinngg::  TTBBDD  

••  UUNNDDAAFF  AAnnnnuuaall  
RReevviieeww  

RReessppoonnssiibbllee::  UUNNDDAAFF  
SStteeeerriinngg  CCoommmmiitttteeee,,  RRCC  
CCoooorrddiinnaattiioonn  UUnniitt  
TTiimmiinngg::  EEnndd  ooff  tthhee  yyeeaarr  
  
••  UUNN  AAggeenncciieess  AAnnnnuuaall  

RReevviieeww  ((TTBBDD))  
RReessppoonnssiibbllee::  UUNN  AAggeenncciieess  
TTiimmiinngg::  EEnndd  ooff  tthhee  yyeeaarr  
  

••  UUNNDDAAFF  AAnnnnuuaall  
RReevviieeww  

RReessppoonnssiibbllee::  UUNNDDAAFF  
SStteeeerriinngg  CCoommmmiitttteeee,,  RRCC  
CCoooorrddiinnaattiioonn  UUnniitt  
TTiimmiinngg::  EEnndd  ooff  tthhee  yyeeaarr  
  
••  MMiidd--TTeerrmm  RReevviieeww  ooff  

CCoouunnttrryy  ccyyccllee  
RReessppoonnssiibbllee::  UUNNIICCEEFF  
TTiimmiinngg::  TTBBDD  
  
••  UUNN  AAggeenncciieess  AAnnnnuuaall  

RReevviieeww  ((TTBBDD))  
RReessppoonnssiibbllee::  UUNN  AAggeenncciieess  
TTiimmiinngg::  EEnndd  ooff  tthhee  yyeeaarr  
  

••  UUNNDDAAFF  AAnnnnuuaall  
RReevviieeww  

RReessppoonnssiibbllee::  UUNNDDAAFF  
SStteeeerriinngg  CCoommmmiitttteeee,,  RRCC  
CCoooorrddiinnaattiioonn  UUnniitt  
TTiimmiinngg::  EEnndd  ooff  tthhee  yyeeaarr  
  
••  UUNN  AAggeenncciieess  AAnnnnuuaall  

RReevviieeww  ((TTBBDD))  
RReessppoonnssiibbllee::  UUNN  AAggeenncciieess  
TTiimmiinngg::  EEnndd  ooff  tthhee  yyeeaarr  
  

••  UUNNDDAAFF  AAnnnnuuaall  
RReevviieeww  

RReessppoonnssiibbllee::  UUNNDDAAFF  
SStteeeerriinngg  CCoommmmiitttteeee,,  RRCC  
CCoooorrddiinnaattiioonn  UUnniitt  
TTiimmiinngg::  EEnndd  ooff  tthhee  yyeeaarr  
  
••  UUNN  AAggeenncciieess  AAnnnnuuaall  

RReevviieeww  ((TTBBDD))  
RReessppoonnssiibbllee::  UUNN  AAggeenncciieess  
TTiimmiinngg::  EEnndd  ooff  tthhee  yyeeaarr  
  

••  UUNNDDAAFF  AAnnnnuuaall  
RReevviieeww  

RReessppoonnssiibbllee::  UUNNDDAAFF  
SStteeeerriinngg  CCoommmmiitttteeee,,  RRCC  
CCoooorrddiinnaattiioonn  UUnniitt  
TTiimmiinngg::  EEnndd  ooff  tthhee  yyeeaarr  
  
••  UUNN  AAggeenncciieess  

AAnnnnuuaall  RReevviieeww  
((TTBBDD))  

RReessppoonnssiibbllee::  UUNN  
AAggeenncciieess  
TTiimmiinngg::  EEnndd  ooff  tthhee  yyeeaarr  
  

  

PP LL
AA

NN
NN

II NN
GG

  RR
EE

FF E
E R

R
EE

NN
CC

EE
SS   UUNNDDAAFF  

EEVVAALLUUAATTIIOONN  
MMIILLEESSTTOONNEESS  

NN//AA  NN//AA  NN//AA  NN//AA  ••  UUNNDDAAFF  EEvvaalluuaattiioonn  
RReessppoonnssiibbllee::  UUNN  aaggeenncciieess  
aanndd  GGoovveerrnnmmeenntt  ooff  RRAA  
TTiimmiinngg::  33rrdd  aanndd  44tthh  QQuuaarrtteerrss  
ooff tthhee yyeeaarr 

NN//AA  

MM&&EE  CCAAPPAACCIITTYY  
DDEEVVEELLOOPPMMEENNTT  

••  AArrmmeenniiaaIInnffoo::  
ttrraaiinniinngg  ooff  ddeecciissiioonn--
mmaakkeerrss  aatt  tthhee  
nnaattiioonnaall  aanndd  ssuubb--
nnaattiioonnaall  lleevveellss  

RReessppoonnssiibbllee::  UUNNIICCEEFF  
TTiimmiinngg::  TTBBDD  

••  AArrmmeenniiaaIInnffoo::  
ttrraaiinniinngg  ooff  ddeecciissiioonn--
mmaakkeerrss  aatt  tthhee  
nnaattiioonnaall  aanndd  ssuubb--
nnaattiioonnaall  lleevveellss  

RReessppoonnssiibbllee::  UUNNIICCEEFF  
TTiimmiinngg:: TTBBDD 

••  AArrmmeenniiaaIInnffoo::  ttrraaiinniinngg  
ooff  ddeecciissiioonn--mmaakkeerrss  aatt  
tthhee  nnaattiioonnaall  aanndd  ssuubb--
nnaattiioonnaall  lleevveellss  

RReessppoonnssiibbllee::  UUNNIICCEEFF  
TTiimmiinngg::  TTBBDD  

••  AArrmmeenniiaaIInnffoo::  ttrraaiinniinngg  
ooff  ddeecciissiioonn--mmaakkeerrss  aatt  
tthhee  nnaattiioonnaall  aanndd  ssuubb--
nnaattiioonnaall  lleevveellss  

RReessppoonnssiibbllee::  UUNNIICCEEFF  
TTiimmiinngg::  TTBBDD  

NN//AA  NN//AA  
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UUSSEE  OOFF  
IINNFFOORRMMAATTIIOONN  

NN//AA  NN//AA  NN//AA  ••  MMDDGG  RReeppoorrttiinngg  
RReessppoonnssiibbllee::  UUNNDDPP,,  
GGoovveerrnnmmeenntt  
TTiimmiinngg::  22nndd  QQuuaarrtteerr  ooff  tthhee  
YYeeaarr  

  
••  PPrreeppaarraattiioonn  ooff  aa  

ppeerriiooddiiccaall  rreeppoorrtt  ttoo  
tthhee  CCoommmmiitttteeee  oonn  tthhee  
RRiigghhttss  ooff  tthhee  CChhiilldd  

RReessppoonnssiibbllee::  GGoovveerrnnmmeenntt  ooff  
RRAA;;  LLooccaall  NNGGOO;;  UUNNIICCEEFF  
TTiimmiinngg::  TTBBDD 

••  PPrriioorriittiizzaattiioonn  
WWoorrkksshhoopp  aanndd  
UUNNDDAAFF  pprreeppaarraattiioonn  

RReessppoonnssiibbllee::  UUNNDDAAFF  
SStteeeerriinngg  CCoommmmiitttteeee  
TTiimmiinngg::  44tthh  QQuuaarrtteerr  ooff  tthhee  
yyeeaarr  
  

NN//AA  

PPAARRTTNNEERR  
AACCTTIIVVIITTIIEESS  

NN//AA  NN//AA  NN//AA  NN//AA  NN//AA  NN//AA  
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