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Réamhrá

An Tánaiste agus an tAire Gnóthaí Eachtracha
agus Trádála, Simon Coveney, T.D.

Tá sé de chumas ag na Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe

athléimneacht a thógáil maidir leis an athrú aeráide i Stáit

(SFIanna), a d’fhormhuinigh an pobal idirnáisiúnta in 2015, an

Oileánacha Bheaga i mBéal Forbartha.

domhan seo againne a athrú ó bhonn. Leagtar amach iontu sraith
fhollasach gníomhartha,a fheabhsóidh, ach iad a bhaint amach,
saol agus ionchais na gcéadta milliún daoine, á dtabhairt amach
as an mbochtaineacht, agus ag cabhrú freisin chun todhchaí ár
dtalún agus ár mara a chosaint.

Mar gheall ar thionchar an athraithe aeráide, tháinig méadú ar
choimhlint timpeall an domhain, rud lena bhfeictear leibhéil
riachtanas daonnúil nach bhfacthas a leithéid cheana riamh. Tá
coimhlintí ag éirí níos casta agus níos faide, rud a léirítear go
neamhbhalbh leis na tubaistí sa tSiria, sa tSomáil agus in Éimin.

Tá Éire thar a bheith tiomanta do na Spriocanna, agus leagtar

Thug Éire freagra ar an scéal le tacaíocht airgeadais mhéadaithe,

amach sa tuarascáil bhliantúil seo na bealaí ar fad, agus tá neart

ach trí oibriú níos mó freisin leis na Náisiúin Aontaithe agus le

díobh ann, ina bhfuil cúnamh oifigiúil forbartha (COF) na

deontóirí eile faoin gcaoi is fearr a mbeimid in ann riachtanais

hÉireann ag cuidiú chun iad a bhaint amach.

phráinneacha na gcúiseanna is bun leis na coimhlintí a réiteach

Is ríshoiléir anois go bhfuil an t-athrú aeráide ar an riosca aonair

agus dul i ngleic leo.

is mó atá os comhair an chine dhaonna. Mura réitítear ceist na

Spreagann an t-athrú aeráide agus an choimhlint drochghníomh

haeráide, bainfear an bonn agus gabhfar siar ar an dul chun cinn

mór eile ár linne, an t-easáitiú. Tá an líon is airde riamh daoine á

a rinneamar ag dul i ngleic leis an mbochtaineacht ar feadh na

n-easáitiú laistigh dá dteorainneacha féin, agus mar dhídeanaithe.

mblianta. Ní hamháin go bhfuil an fhianaise eolaíoch maidir le

Tacaíonn Éire leis an obair a dhéanann Oifig Ard-Choimisinéir na

hathrú aeráide láidir, ach tá tionchar an athraithe le brath cheana

Náisiún Aontaithe le haghaidh Dídeanaithe agus an Eagraíocht

féin, go háirithe ag na daoine is leochailí. Tá a cion á dhéanamh

Idirnáisiúnta um Imirce, agus oibrímid i ndlúthchomhar lenár

ag Éirinn san fhreagairt idirnáisiúnta, agus thug an rialtas Plean

gcomhghleacaithe san Aontas Eorpach chun tuilleadh réitigh

Gníomhaíochta Náisiúnta nua maidir leis an Athrú Aeráide

inbhuanaithe a fhorbairt do dhaoine easáitithe. Ina theannta sin,

isteach.

chuir Éire soitheach cabhlaigh amach chun cabhrú le saol na

Seans gurb iad na tíortha i mbéal forbartha is mó a mbeidh
tionchar ag an athrú aeráide orthu, agus trínár gcláir tíre, tá Éire
ag cabhrú le pobail ullmhú do thionchar an athraithe aeráide nó
an tionchar sin a mhaolú. Tá Éire ag infheistiú freisin i sásraí
nuálacha chun cabhrú le tíortha dul i ngleic le suaití aeráide a
bhuailfidh go tobann. Tacaíonn Éire le Saoráid Árachais Riosca

ndaoine is mó atá i mbaol a mbáite sa Mheánmhuir a thabhairt
slán. Tá sraith tosca éagsúla a ghríosaíonn an t-easáitiú sin, agus
trí chúnamh oifigiúil forbartha na hÉireann thar lear agus na
naisc thrádála atá ag dul i méid tá Éire ag cabhrú chun deiseanna a
thairiscint do dhaoine ionas go mbeidh siad in ann a lánchumas a
bhaint amach ina dtimpeallacht féin ag baile.

Tubaistí i Muir Chairib, a chabhraíonn le tíortha Mhuir Chairib nó

B’éacht suntasach é glacadh na Náisiún Aontaithe leis na

Mheiriceá Láir freagra láithreach a thabhairt ar spéirlingí agus ar

Comhaontuithe Domhanda maidir le hImirce agus Dídeanaithe

chreathanna talún. I mbliana, bhunaigh Éire Ciste Iontaobhais le

in 2018 – léiriú den dlúthpháirtíocht le himircigh, dídeanaithe,

Banc Forbartha na hÁise, a bhfuil sé mar aidhm aige

agus na tíortha a chuireann fáilte rompu. Tá formhór mór
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na ndídeanaithe i dtíortha i mbéal forbartha. In 2018, d’oibrigh

Éireannach sa Spáinn, sa Fhrainc, sa Bheilg, san Iodáil agus sa

Ambasáidí na hÉireann san Aetóip agus in Uganda, atá i measc

Phortaingéil.

na dtíortha óstaigh is flaithiúla, i ndlúthchomhar le
comhpháirtithe maidir le cur i bhfeidhm an Chreata
Chuimsithigh den Fhreagairt maidir le Dídeanaithe, cur chuige
nuálach maidir le dídeanaithe a imeascadh, ag dul i ngleic lena
riachtanais, agus riachtanais na bpobal óstach.

Bhí misinéirí Éireannacha ina measc siúd a fuair oiliúint sna
coláistí sin, agus lean siad agus chuir siad leis an traidisiún a
bhí i measc na nGael mar oideachasóirí bóthair. Chuir an
traidisiún sin bonn eolais dá réir sin faoi obair na
ngníomhaireachtaí forbartha in Éirinn agus faoi chlár cúnamh

Éilíonn na dúshláin ollmhóra seo a bhaineann leis an athrú

oifigiúil forbartha na hÉireann – bhí an t-oideachas i gcroílár

aeráide, le coimhlint agus le heasáitiú freagairtí domhanda,

an méid a rinneamar go dtí seo chun an domhan a athrú, chun

agus tá Éire meáite go daingean ar a ról féin a imirt.

áit níos fearr a dhéanamh de.

D’fhoilsigh an rialtas Éire Dhomhanda in 2018, straitéis chun
tionchar idirnáisiúnta na hÉireann a dhúbailt faoin mbliain
2025. Is mórchuid den tionchar sin ár gcúnamh oifigiúil
forbartha, agus tá geallta ag an rialtas go méadóidh sé
caiteachas ar chúrsaí forbartha go dtí 0.7% den Ollioncam
Náisiúnta faoin mbliain 2030.

Bíonn ceannairí tíortha eile ag insint dom go minic faoin
tábhacht a bhain lena dtaithí féin ar oideachasóir as Éirinn ag éirí
aníos, a d’oscail a “windows of wonder” mar a thug an scríbhneoir
mór Éireannach Bryan MacMahon orthu.
Is maith a thuigimid freisin ónár scéal forbartha féin sa bhaile an

Seoladh comhairliúcháin phoiblí maidir lenár mbeartas nua
forbartha freisin in 2018. I gcomhairliúcháin phoiblí i gCorcaigh
agus i mBaile Átha Cliath, chuala mé faoi chomh casta is atá na
dúshláin, ach freisin chuala mé faoin tiomantas atá ann dul i
ngleic leo. Mar thoradh agus mar bhailchríoch ar na
comhairliúcháin sin seoladh beartas nua forbartha na hÉireann,
Domhan Níos Fearr, i mbliana. In Domhan Níos Fearr , leagtar amach
an sprioc atá againn díriú ar an dream is faide ar gcúl ar dtús,
agus tá ceithre réimse tosaíochta againn maidir leis an athrú
aeráide, inscne, rialachas agus an riachtanas daonnúil a laghdú.
Beidh oideachas ar cheann de na príomhghnéithe a bheidh ann
chun gach ceann de na tosaíochtaí sin a bhrú chun cinn. Is é
téama an oideachais a thabharfaidh gach rud le chéile sa
tuarascáil bhliantúil seo.

tábhacht atá leis an oideachas chun ár n-athrú féin a dhéanamh.
Sin é an fáth gur gheall Éire le linn 2018 go ndúblódh sí a cúnamh
don Chomhpháirtíocht Dhomhanda don Oideachas agus go
ndéanfadh sí infheistíocht €250 milliún ar a laghad le feabhas a
chur ar chúrsaí oideachais i dtíortha i mbéal forbartha as seo go
ceann cúig bliana. Tosaíocht a tháinig chun cinn d’Éirinn i rith
2018 is ea freagra a thabhairt ar riachtanais oideachais leanaí i
gcásanna géarchéime, ar nós na leanaí i gcampaí dídeanaithe.
Tarraingítear aird sa Tuarascáil Bhliantúil seo ar roinnt den
chúnamh a thug Éire i rith 2018 chun fáil ar oideachas, agus
caighdeán an oideachais, a fheabhsú do roinnt de na daoine is
leochailí agus is imeallaí ar domhan. Más féidir linn acmhainn na
bpobal sin a thabhairt chun fíre go hiomlán, is cinnte go mbeidh
fís Mandela maidir leis an domhan athraithe curtha i gcrích
againn.

Dúirt Nelson Mandela, fear ar bronnadh Saoirse Bhaile Átha
Cliath air, “Is é an t-oideachas an t-armlón is cumhachtaí is féidir leat a
úsáid chun an domhan a athrú.”
Ar ndóigh, bhí muintir na hÉireann ag athrú an domhain
leis na cianta.
Cuimhnímid siar sa stair gur thaisteal manaigh agus daoine
léannta as Éirinn ar fud na hEorpa nuair ba mheasa an saol, agus
gur thug siad dóchas na litearthachta leo. Fuair siad luach

Simon Coveney, T.D.

saothair air sin sa 17ú haois nuair a bunaíodh thart ar 34 coláiste

An Tánaiste agus an tAire Gnóthaí Eachtracha agus Trádála
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An tAire Stáit ar a bhfuil freagracht ar leith
as an Diaspóra agus Forbairt Idirnáisiúnta,
Ciarán Cannon, T.D.

Ní thógfaí orainn é ar ndóigh dá mbreathnóimis siar ar an
domhan in 2018 agus a bheith an-éadóchas faoin scéal ar fad.
Bhí an líon daoine ab airde riamh ag iarraidh cúnamh daonnúil
mar gheall ar choimhlintí den chuid is mó, a bhfuil cuid díobh, ar
nós na gcoimhlintí sa tSiria nó sa tSúdáin Theas, ar bun le tamall
fada anuas. Tá níos mó pobal ar fud na cruinne ag fulaingt anois
de bharr thionchar an athraithe aeráide, rud atá i mbaol an bonn a
bhaint de shlite beatha daoine agus gaiscí na forbartha a iompú
droim ar ais. Chonaiceamar baol níos mó freisin don chomhar
iltaobhach, agus dúshláin don ord idirnáisiúnta, agus roinnt
tíortha ag cur a gcuid leasanna náisiúnta teoranta féin chun
tosaigh ar an leas coiteann.
Seachas a bheith trína chéile ag méid na ndúshlán sin áfach, tá
níos mó gá anois ná riamh don phobal idirnáisiúnta teacht le
chéile chun dul i ngleic leo, agus an gealltanas sna Spriocanna
Forbartha Inbhuanaithe a chur i gcrích le chéile.
Tá ról gníomhach fós ag Éirinn san fhreagairt idirnáisiúnta ar na
dúshláin sin. Tá cláir forbartha agus dhaonnúla na hÉireann fós á
n-aithint go hidirnáisiúnta mar chláir ardchaighdeáin. Baineadh
de thátal as tuarascáil ón Institiúid Forbartha Thar Lear,
comhlacht forbartha taighde a bhfuil ardmheas air, gurb í Éire an
deontóir is éifeachtaí ó thaobh cabhrú leo siúd atá fíorbhocht.
Is cuma cá dtéim, cuireann tiomantas, saineolas agus scil mhór
mhuintir na hÉireann atá ag obair thar lear iontas mór orm.
Bídís ina n-oibrithe le heagraíochtaí neamhrialtasacha, ina
ndochtúirí, múinteoirí nó lucht gnó, tá tionchar dearfach á
imirt ag muintir na hÉireann ar phobail thar lear, iad ag roinnt a
gcuid eolais agus a gcuid scileanna, agus ag cabhrú leo siúd is
mó i ngátar. I dteannta a chéile, tá siad ag cabhrú chun taithí na
hÉireann a roinnt, agus an t-athrú a dhéanaimid ó thír inar
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tharla gorta, imirce agus coimhlint, go dtí geilleagar bríomhar
nua-aimseartha ina gcuirtear fáilte anois roimh dhaoine nár
rugadh istigh sa tír.
Tá áthas orm go háirithe go bhfuiltear ag díriú ar an oideachas i
dtuarascáil bhliantúil na bliana seo. Bhí an t-oideachas ar
cheann de na rudaí ríthábhachtacha a bhí againn nuair a
d’fhorbraíomar mar thír. Thuigeamar ról riachtanach an
oideachais chun cumas daoine aonair agus sochaithe a thabhairt
chun fíre, agus trínár gcláir forbartha agus dhaonnúla d’éirigh
linn an taithí sin a thabhairt chomh fada le tíortha eile. Séantar
oideachas maith ar an iomarca leanaí, go háirithe iad sin atá
sáinnithe i ngéarchéimeanna daonnúla, agus is rud é a
chaithfimid a fhorbairt ar bhealach níos éifeachtaí chun freagairt
do ghéarchéimeanna. Táim tiomanta go pearsanta don tosaíocht
seo agus ó mhí Aibreáin 2018, tá mé i mo Sheaimpín Polaitiúil
don Oideachais in Éigeandálaí. I mbliana, d’éirigh liom a bheith
mar Sheaimpín do Gen U, tionscadal faoi stiúir UNICEF ina
bhfuil sé mar aidhm a chinntiú go mbeidh gach duine óg idir 10
mbliana agus 24 bliain d’aois ar scoil, i mbun oiliúna nó i
bhfostaíocht mhaith atá oiriúnach dá n-aois faoin mbliain 2030.
Táimid tiomanta go hiomlán don chóras iltaobhach, agus
d’oibríomar i ndlúthchomhar leis na Náisiúin Aontaithe ar
cheisteanna forbartha agus daonnúla. I mí an Mheithimh 2018,
ghlac Éire leis an ról mar Chathaoirleach ar Ghrúpa Tacaíochta
Deontóirí Oifig na Náisiún Aontaithe um Chomhordú Gnóthaí
Daonnúla (OCHA), agus d’oibrigh i ndlúthchomhar le OCHA agus
mór-dheontóirí eile ar feadh na bliana chun freagairt na Náisiúin
Aontaithe ar ghéarchéimeanna daonnúla timpeall na cruinne a
phlé. Tá an tiomantas sin do chóras láidir iltaobhach ar cheann de
na cúiseanna go bhfuil Éire san iomaíocht do shuíochán ar an
gComhairle Slándála in 2021-22.

In 2018, bhí mé rannpháirteach i gcomhairliúcháin ar Bheartas
nua Forbartha na hÉireann, Domhan Níos Fearr. Thug an paisean
agus an tiomantas a léirigh na daoine ar fad a thug smaointe nó
moltaí, nó a d’fhreastail ar cheann dár seisiúin for-rochtana
phoiblí ardú meanma dom. Bhí ríméad orm freisin gur aontaigh
an oiread sin daoine gurb é ár sprioc thar aon ní eile – díriú ar
dtús ar na daoine is faide ar gcúl – an sprioc fhoriomlán cheart.
Mar Aire don Fhorbairt Idirnáisiúnta agus don Diaspóra, táim ag
tnúth leanúint lenár gcuid oibre féachaint leis an sprioc sin a
bhaint amach.

Ciarán Cannon, T.D.
An tAire Stáit ar a bhfuil freagracht ar leith as an Diaspóra agus
Forbairt Idirnáisiúnta
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Athbhreithniú ar an mBliain
Leis an athrú geopholaitiúil tobann agus an neamhchinnteacht in 2018 bhíothas fós
éiginnte faoi fheidhmiú an oird idirnáisiúnta bunaithe ar rialacha. I gcoinne an chúlra sin
rinne an Rialtas athnuachan ar a thiomantas don tsíocháin idirnáisiúnta, don tslándáil
agus don fhorbairt le foilseachán mhí an Mheithimh 2018 Éire Dhomhanda: Lorg Domhanda
na hÉireann go dtí 2025. Is ráiteas uaillmhianach é sin maidir leis an rún atá ag an Rialtas
raon agus tionchar obair na hÉireann ar fud an domhain, forbairt idirnáisiúnta ina measc,
a athnuachan agus a leathnú faoin mbliain 2025. Taispeánadh an uaillmhian sin luath go
maith nuair a osclaíodh an Ambasáid in Monrovia na Libéire, agus nuair a neartaíodh an
Ambasáid in Addis Ababa na hAetóipe, chun rannpháirtíocht na hÉireann leis an Aontas
Afracach a atreisiú.
Atreisíodh an uaillmhian sin tuilleadh i mbuiséad mhí Dheireadh Fómhair, nuair a
méadaíodh leithdháileadh COF i gcomhair 2019 go dtí €816 milliún, an séú méadú bliantúil
as a chéile agus aon trian níos mó anois ná mar a bhí in 2014.
In Éire Dhomhanda, gheall an Rialtas beartas nua forbartha idirnáisiúnta a sheachadadh;
chun an cúnamh a thugann Éire chun an bhochtaineacht dhomhanda a laghdú a neartú;
chun tionchar na hÉireann laistigh den Aontas Eorpach a atreisiú agus a mhéadú mar aon
le comhpháirtithe iltaobhacha agus déthaobhacha, go háirithe na Náisiúin Aontaithe; agus
an obair stuama maidir le beartas forbartha na hÉireann a choinneáil ar bun le muintir na
hÉireann. Deimhníodh in Éire Dhomhanda an uaillmhian a bhí ag Éirinn ról ceannaireachta
a bheith aici maidir leis na Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe a chur i bhfeidhm agus ár
ndomhan a athrú ó bhonn.
Faoin mana Leave No-one Behind / Gan aon duine a fhágáil ar gcúl cuireadh comhairliúchán
poiblí sé mhí maidir leis an mbeartas nua a moladh i gcrích i mí na Samhna. Moladh san
aiseolas a fuarthas go nglacfaí cur chuige atreisithe uile-Rialtais maidir leis an bhforbairt
idirnáisiúnta, ag tógáil ar stair fhada na hÉireann don fhorbairt idirnáisiúnta agus do
ghníomh daonnúil, ag freagairt don chomhthéacs domhanda athraithe lena n-áirítear an
t-athrú aeráide.
Léiríodh leis an gcomhairliúchán poiblí sin an tábhacht atá leis an oideachas i ndearcthaí
maidir le cúnamh na hÉireann don fhorbairt agus, freisin, an chaoi ar chuidigh an
t-oideachas chun forbairt na hÉireann féin a bhrú chun cinn díreach mar a chuireann sí
athrú chun cinn sa domhan i mbéal forbartha. Labhraíodh sa chomhairliúchán faoin obair
a rinne glúin i ndiaidh glúine de mhisinéirí timpeall an domhain mar oideachasóirí; faoin
gcúnamh a thug oibrithe agus eagraíochtaí forbartha na hÉireann ag cur oideachas ar fáil in
éigeandálaí; agus tugadh aitheantas d’obair chlár Chúnamh Éireann ina dtacaítear le córais
oideachais agus ina spreagtar an nuálaíocht.
Tarraingítear aird ar ról an oideachais i gclár forbartha idirnáisiúnta na hÉireann in
Tuarascáil Bhliantúil 2018 seo, ina dtugtar léargas ar mar atá ag éirí linn SFI 4 a sheachadadh,
is é sin a chinntiú go mbeidh an t-oideachas ionchuimsitheach agus cothrom agus go
gcuirfear an fhoghlaim ar feadh an tsaoil chun cinn. Tá an t-oideachas fós mar théama
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Grúpa Cúraim pobail le tacaíocht ó UNICEF in Banda, Sead
le ball de Chór Mearfhreagartha Chúnamh Éireann.
Grianghraf: RGET/Diarmuid Peavoy

lárnach i mbeart forbartha idirnáisiúnta na hÉireann, agus tá tábhacht go háirithe le hoideachas agus
le cumhachtú na mban agus na gcailíní. I mí Mheán Fómhair, gheall an Tánaiste go ndéanfadh Éire
infheistíocht €250 milliún ar a laghad san oideachas as seo go ceann cúig bliana mar chuid de chúnamh na
hÉireann don fhorbairt idirnáisiúnta.
Ag aithint obair thábhachtach na Comhpháirtíochta Domhanda don Oideachas (CDO) ó thaobh oideachas
agus foghlaim a neartú do leanaí i dtíortha i mbéal forbartha, i mí Feabhra, d’fhógair an tAire Cannon go
ndúblófaí nó tuilleadh tacaíocht na hÉireann do CDO sa tréimhse 2018-2020. In 2018, thug Éire cúnamh
€10.5 milliún don CDO agus, i mí na Nollag, d’óstáil Éire cruinniú de Bhord Feidhmiúcháin CDO i mBaile
Átha Cliath.
Tá iltaobhachas éifeachtach i gcroílár chur chuige na hÉireann chun dúshláin dhomhanda a réiteach agus
tá sé riachtanach má táthar chun fís na hÉireann de dhomhan níos fearr, áit ina ndírítear orthu siúd is faide
ar gcúl ar dtús, a chur i gcrích. Sin é an fáth ar thug Éire faoi fheachtas i rith 2018 lena toghadh ar shuíochán
neamhbhuan ar Chomhairle Slándála na Náisiún Aontaithe ar feadh an téarma 2021-2022.
Ag léiriú thiomantas na hÉireann do ghníomh éifeachtach iltaobhach, i mí an Mheithimh bhí Éire ina
cathaoirleach ar ghrúpa tacaíochta deontóirí OCHA, ag obair leis an OCHA agus le mórdheontóirí eile
chun freagairtí ar ghéarchéimeanna daonnúla a fheabhsú, lena n-áirítear an chaoi le freagairt ar bhealach
níos éifeachtaí do riachtanais oideachais na ndaoine a ndéantar difear dóibh.
Thug Fo-Ard-Rúnaí na Náisiún Aontaithe don Fhaoiseamh Éigeandála, Mark Lowcock, a chomhordaíonn
freagairt dhaonnúil chóras na Náisiún Aontaithe, cuairt ar Éirinn i mí an Mhárta, agus bhuail sé leis an
Tánaiste agus leis an Aire Cannon. Fad is a bhí sé in Éirinn, thug an Fo-Ard-Rúnaí Lowcock Léacht Mhic
Easmainn i dTeach Uíbh Eachach ar théama an mhaoinithe nuálaigh ar son an ghnímh dhaonnúil.
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IRISH AID

An Tánaiste agus an tAire Gnóthaí Eachtracha agus Trádála, Simon
Coveney, T.D., agus Aire Gnóthaí Eachtracha Leosóta, Lesego
Makgothi ag Teach Uíbh Eachach. Grianghraf: RGET/Phil Behan

I mí Mheán Fómhair, thug Leas-Ard-Rúnaí na Náisiún Aontaithe Amina Mohammed cuairt ar Éirinn.
Chomh maith le bualadh leis an Tánaiste, bhuail an Leas-Ard-Rúnaí le gníomhaithe óige as Éirinn agus
thug sí cuairt ar Choláiste Pobail Ráth an Deagánaigh i gCluain Dolcáin.
Ag aithint an ghá a bhí ag gníomhaireachtaí na Náisiún Aontaithe tacaíocht theicniúil agus airgeadais a
thabhairt don fhreagairt dhaonnúil, rinneadh athnuachan ar bhallraíocht an Chláir Mearfhreagartha i rith
na bliana, agus cuireadh 18 speisialtóir ag obair i ndeich dtír. Anuas air sin, bhí cúnamh chlár forbartha
idirnáisiúnta na hÉireann do bhaint amach na Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe mar chuid lárnach den
chéad Tuarascáil Náisiúnta Dheonach in Éirinn maidir leis na Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe, a chuir
an tAire Naughten faoi bhráid na Náisiún Aontaithe i mí Iúil.
I rith 2018, lean Éire ag obair ar an dea-cháil fhada atá uirthi as freagairt don riachtanas daonnúil. Arís
eile, cuireadh éilimh mhóra ar an gcóras idirnáisiúnta agus bhí os cionn 130 milliún duine ar theastaigh
tacaíocht uathu chun iad a thabhairt slán ar fud na cruinne. Díríodh an maoiniú orthu siúd ba mhó i ngátar,
agus b’fhiú os cionn €100 milliún tacaíocht iomlán na hÉireann don fhreagairt ar ghéarchéim na Siria ó
2012 i leith. Leanann Éire ag tacú le comhpháirtithe in eagraíochtaí neamhrialtasacha ina bhfreagairtí ar
ghéarchéimeanna daonnúla, agus chun tionscadail a fhorbairt chun athléimneacht a threisiú agus slite
beatha a fheabhsú, lena n-áirítear fáil ar oideachas in éigeandálaí, i bpobail leochaileacha i 28 tír.
Tá caidrimh agus tuiscintí déthaobhacha mar bhonn is mar thaca ag iltaobhachas éifeachtach. Lean Éire ag
infheistiú chun caidrimh a thógáil leis na príomh-chomhpháirtithe forbartha. Thug an Tánaiste cuairt ar an
bPalaistín i mí Eanáir agus i mí an Mheithimh. Thug an tAire Cannon cuairt ar an tSaimbia, áit ar síníodh
Meabhrán Tuisceana, i mí an Mheithimh, agus ar Vítneam i mí na Samhna. Thug an tAire Moran cuairt ar
an gCéinia i mí an Mhárta agus bhí an tAire Breen sa Chéinia freisin, i mí na Samhna.
I mí Iúil, d’oscail an tUachtarán Ó hUigínn, agus Trevor Manuel, taispeántas i bPríosún Chill Mhaighneann
ag comóradh céad bliain ó rugadh Nelson Mandela agus 25 bliain de chaidreamh taidhleoireachta leis an
Afraic Theas. Bhí an Taoiseach i dteannta an Uachtaráin Ramaphosa sna Náisiúin Aontaithe i Nua-Eabhrac
i mí Mheán Fómhair ag Cruinniú Mullaigh Síochána Nelson Mandela, ag labhairt faoi chothú na síochána,
áit ar cuireadh béim ar chúnamh na hÉireann dá leithéid.
D’fhógair an Taoiseach, in éineacht leis an Aire Talmhaíochta, Bia agus Mara, gairm eile ar iarratais don
chlár um Fhorbairt Agraibhia na hAfraice (AADP): comhthionscnamh idir an dá Roinn ina dtugtar tacaíocht
do chuideachtaí Éireannacha a oibríonn le comhpháirtithe san Afraic ionas gur féidir tairbhe a bhaint as
cumas na talmhaíochta chun deiseanna forbartha a thabhairt chun fíre.

10

An painéal do Mhná i mbun Gnó ag
Fóram Eacnamaíoch na hAfraice-na hÉireann 2018.
Grianghraf: RGET/Phil Behan

Mar chuid de thiomantas fadtéarmach na hÉireann d’oibriú chun ocras ar fud an domhain a laghdú ar bhealach
inbhuanaithe, tionóladh 6ú Fóram Eacnamaíoch na hAfraice-na hÉireann i mBaile Átha Cliath i mí Dheireadh Fómhair.
Ag tógáil ar chomh maith is a d’éirigh leis na Fóraim roimhe seo, tarraingíodh aird ar rannchuidiú fiontraithe mná san
Afraic agus tugadh lucht gnó talmhaíochta agus ceannairí as Éirinn agus as an Afraic le chéile. Is í an Roinn Gnóthaí
Eachtracha agus Trádála in éineacht le hAmbasáidí na hAfraice in Éirinn a d’eagraigh an Fóram.
Tá Éire fós ina ceannaire laistigh den OECD chun an tsochaí shibhialta a chur chun cinn agus a mhaoiniú i gcomhair
na forbartha, agus é mar thosaíocht spás a choimeád sa tsochaí shibhialta. I mí na Samhna, bhí Éire ina cathaoirleach
deontóra ar an tascfhoireann idirnáisiúnta a oibríonn ar éifeachtacht forbartha agus an comhshaol cumasaithe
d’eagraíochtaí na sochaí sibhialta, spás ina mbuaileann deontóirí, tíortha comhpháirtíochta agus eagraíochtaí na
sochaí sibhialta le chéile ar bhonn cothrom i gcomhair plé.
Tá an tAontas Eorpach, mar aon lena Bhallstáit, fós ar an deontóir forbartha domhanda is mó. In 2018, thug Éire os
cionn €190 milliún d’ionstraimí an Aontais don chomhar forbartha. I mí Mheán Fómhair, seoladh leagan nua de
Comhghuaillíocht idir an Afraic agus an Eoraip le haghaidh Infheistíocht agus Poist Inbhuanaithe , ina mbeidh an tAontas Eorpach
ag obair le tíortha san Afraic chun dlús a chur faoi infheistíocht i bpoist, san oideachas agus i scileanna san Afraic.
I rith 2018, rinne Ionad Chúnamh Éireann i mBaile Átha Cliath comóradh ar dheich mbliana de cheardlanna scoile agus
ar a chlár for-rochtana oideachais, agus bhí breis is 100,000 duine páirteach in imeachtaí for-rochtana oideachais an
Ionaid. Leanann an tIonad ag cur forbairt dhomhanda chun cinn agus an obair a dhéanann clár comhair forbartha na
hÉireann do dhaltaí bunscoile, do scoláirí iar-bhunscoile agus do mhic
léinn tríú leibhéal. D’fhreastail os cionn 8,000 scoláire ar cheardlanna
scoile Chúnamh Éireann in 2018, gan trácht ar na blianta eile, agus iad
ag cinntiú go mbeidh an aoisghrúpa 15-24 in Éirinn fós ar an dream
is mó eolas in Éirinn ar fhorbairt idirnáisiúnta agus ar chlár comhair
forbartha na hÉireann.
Ag féachaint chun cinn go dtí 2019, beidh Éire fós gníomhach ag cur an
chomhair forbartha idirnáisiúnta chun cinn, le foilsiú Domhan Níos Fearr,
beartas nua na hÉireann don fhorbairt idirnáisiúnta a gealladh in Éire
Dhomhanda a sheolfar go luath sa Bhliain Nua a chuirfidh ar chumas na
hÉireann leanúint de dhomhan níos fearr, níos inbhuanaithe agus níos
cothroime a bhaint amach.
Banda, Chad. Grianghraf: DFAT/Diarmuid Peavoy
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DEIREADH LE
BOCHTANAS

17 SPRIOC CHUN ÁR NDOMHAN A ATHRÚ
DEIREADH
LE HOCRAS

DEA-SHLÁINTE AGUS
DEA-FHOLLÁINE

OIDEACHAS
DEN SCOTH

COMHIONANNAS
INSCNE

UISCE AGUS SLÁINTÍOCHT
ATÁ GLAN

FUINNEAMH INACMHAINNE
AGUS GLAN

OBAIR FHÓNTA AGUS FÁS
SA GHEILLEAGAR

TIONSCLAÍOCHT NUÁLAÍOCHT
AGUS INFREASTRUCHTÚR

NEAMHIONANNAIS
LAGHDAITHE

CATHRACHA AGUS
POBAIL INBHUANAITHE

IDIÚ AGUS TÁIRGEADH
FREAGRACH

GNÍOMHÚ AR SON
NA HAERÁIDE

SÍOCHÁIN AGUS CÓIR
INSTITIÚIDÍ LÁIDRE

COMHPHÁIRTÍOCHTAÍ AR
SON NA SPRIOCANNA

AN SAOL FAOIN
UISCE

AN SAOL AR
AN TALAMH
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Gné-alt ar an
Oideachas
Tá sé de cheart ag gach leanbh oideachas
a fháil. Soláthraíonn an t-oideachas cosán
i dtreo na forbartha inbhuanaithe trí
chumas an duine a uasmhéadú, deiseanna
a oscailt, comhtháthú sóisialta a mhéadú
agus sochaithe a athrú ó bhonn.
Tugann an t-oideachas deis do dhaoine smacht níos
mó a ghlacadh ar a saol, a bheith níos táirgiúla, agus
fáinne fí na bochtaineachta a sheachaint. Iarrtar sa
Chlár Oibre don Fhorbairt Inbhuanaithe ar gach stát
oideachas ar ardchaighdeán atá ionchuimsitheach agus
cothrom a sholáthar ar gach leibhéal do chách. Leagtar

Bunscoil Phobail Firestone in Freetown, Siarra Leon.
Grianghraf: RGET/Phil Behan

síos spriocanna i Sprioc Forbartha Inbhuanaithe (SFI)

Tá traidisiún fada mórtasach ag Éirinn ag rannchuidiú

4 don oideachas luathóige agus réamhscoile, don

leis an oideachas domhanda trí mhisinéirí, múinteoirí a

oideachas bunscoile agus meánscoile, agus oideachas

oibríonn go deonach agus eagraíochtaí neamhrialtasacha

tríú leibhéal inacmhainne. Maidir leis an oideachas tríú

as Éirinn. Bhí an t-oideachas mar chuid lárnach i

leibhéal, cuirtear béim láidir ar oiliúint theicniúil agus

gcónaí i gcomhar forbartha na hÉireann. Fágann obair

ar ghairmoiliúint mar aon le hoideachas san fhorbairt

ar leibhéal tíre, tacaíocht d’iarrachtaí don oideachas

inbhuanaithe.

domhanda trínár gcomhpháirtíochtaí le Misean Cara

Rinneadh dul chun cinn suntasach ar bhonn domhanda
agus fáil níos mó anois ar an oideachas agus ar
rannpháirtíocht san oideachas. Mar sin féin, is iomaí
dúshlán ann fós de réir mar atá clárú méadaithe ar scoil
ag streachailt chun luas a choimeád leis an bhfás ar an
daonra. Níl na hacmhainní sna scoileanna agus fágann an

agus eagraíochtaí eile neamhrialtasacha, go bhfuil
Éire ag rannchuidiú go suntasach le líon na leanaí a
chríochnaíonn an bunoideachas a mhéadú. Thugamar tús
áite go háirithe do thacaíocht a thabhairt do bhreis cailíní
an bhunscoil a chríochnú agus aistriú chuig oideachas
meánscoile agus ina dhiaidh sin.

droch-chaighdeán oideachais go bhfágann leanaí an scoil

Mar bhonn ag tiomantas na hÉireann don oideachas

gan bunscileanna uimhearthachta agus litearthachta.

domhanda gheall an Tánaiste agus an tAire Gnóthaí

Go domhanda, tá aon chúigiú de na leanaí ar fad idir

Eachtracha agus Trádála, Simon Coveney, T.D., in 2018 go

6 agus 17 mbliana d’aois fós amuigh as an scoil, agus

ndéanfaí infheistíocht €250 milliún ar a laghad i gcúnamh

seans níos mó ann go bhfágfaidh cailíní, is cuma cén

forbartha thar lear san oideachas as seo go ceann cúig

aois iad, ná buachaillí an scoil. Cuireann coimhlintí agus

bliana, agus go ndíreofaí go láidir ar oideachas do chailíní.

géarchéimeanna daonnúla eile isteach ar dheiseanna

múinteoirí oilte agus easpa acmhainní bunúsacha ar nós

“Creidimid gur ceart bunúsach é an
t-oideachas agus go bhfuil éifeachtaí
móra ag oideachas do chailíní, chun
cumhacht a thabhairt do chailíní agus do
mhná agus sochaithe a athrú ó bhonn.”

leictreachais, uisce óil, saoráidí sláintíochta agus saoráidí

Éire Dhomhanda - Lorg Domhanda na hÉireann go dtí

chun lámha a ní.

2025

oideachais do na milliúin leanaí agus cuireann ionsaithe
díreacha ar scoláirí, ar shaoráidí, agus ar an bhfoireann
teagaisc an t-oideachas i mbaol freisin i gcásanna
leochaileacha. Tá roinnt de na dúshláin is mó san Afraic
fho-Shahárach i dtéarmaí leanaí a fhágann an scoil, easpa
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Falmata Sheriff, 10 (meánach), tairbhí den tionscadal Oideachas in
Éigeandálaí a mhaoiníonn Éire i Stát Borno, an Nigéir. Spreag Falmata a
cairde le filleadh ar an scoil. Grianghraf: PLAN International, Éire

Tacaíonn Éire leis na córais oideachais a neartú i dtíortha
i mbéal forbartha ionas gur féidir le stáit oideachas
bunscoile ar ardchaighdeán, atá saor in aisce agus
ionchuimsitheach, a sholáthar agus de réir a chéile
oideachas meánscoile saor in aisce nó inacmhainne do
gach leanbh agus go háirithe do chailíní. I Mósaimbíc,
chuidigh tacaíocht na hÉireann don chóras oideachais
náisiúnta trí chiste comhthiomsaithe deontóra le méadú
suntasach a chur ar chlárú in oideachas bunscoile
agus meánscoile. Chuidigh sí freisin chun cóimheasa
múinteoirí le daltaí a fheabhsú, teacht ar ábhair foghlama
a mhéadú, agus an meántréimhse siúlóide chun na scoile
a laghdú. Sa Phalaistín, oibríonn Éire le deontóirí eile
trí chomhshocrú maoinithe chun tacú le hÚdarás na
Palaistíne seirbhísí oideachais ar chaighdeán níos fearr
a sholáthar do leanaí na Palaistíne agus chun na rátaí
a thiteann amach as an gcóras a laghdú. I Siarra Leon,
d’fhág tacaíocht na hÉireann gur ardaíodh feasacht i
measc na bpobal maidir leis na teidlíochtaí atá ar fáil
faoi thionscnamh nua an rialtais maidir le hOideachas
Ardchaighdeáin, Saor in Aisce. Chuir sí ábhar teagaisc
agus foghlama ar fáil freisin do 60,000 leanbh agus
1,500 múinteoir i Réigiún Thuaisceart Siarra Leon. Tríd
an gComhpháirtíocht Dhomhanda don Oideachas,
cabhraíonn Éire le córais oideachais a neartú i 65 tír.

An Chomhpháirtíocht Dhomhanda don
Oideachas
Tugann Comhpháirtíocht Dhomhanda don Oideachas
pobal domhanda le chéile a bhfuil d’aidhm acu
oideachas agus foghlaim a neartú do leanaí i dtíortha
i mbéal forbartha. I measc na gcomhpháirtithe
tá rialtais tíortha i mbéal forbartha agus rialtais
deontóra, eagraíochtaí iltaobhacha, eagraíochtaí
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neamhrialtasacha, eagraíochtaí múinteoirí, forais
agus an earnáil phríobháideach. Oibríonn an
Chomhpháirtíocht Dhomhanda don Oideachas lena
chinntiú go bhfaighidh gach leanbh oideachas ar
ardchaighdeán, agus go dtabharfar tús áite don té is
boichte agus is leochailí. Ina measc sin tá cailíní, leanaí
faoi mhíchumas, agus iad sin a chónaíonn i dtíortha
ina gcuireann leochaileacht agus coimhlint isteach
orthu.
Téann 60% de dheontais na Comhpháirtíochta ar
an iomlán i dtreo tíortha a gcuireann coimhlint nó
leochaileacht isteach orthu. Ón mbliain 2002 i leith
d’oibrigh an Chomhpháirtíocht Dhomhanda don
Oideachas le 65 tír chun méadú suntasach a chur
ar líon na leanaí atá ar scoil agus i mbun foghlama.
Trí chomhordú a chur chun cinn i measc páirtithe
leasmhara oideachais taobh istigh de thíortha, agus
trí thacú le rialtais náisiúnta pleananna oideachais
fianaise-bhunaithe a fhorbairt agus a chur i gcrích don
earnáil, tá i bhfad níos mó leanaí ag clárú sa bhunscoil
agus sna chéad bhlianta den mheánscoil agus tá na rátaí
críochnaithe méadaithe i dtíortha comhpháirtíochta.
Rannchuidigh sé sin le méadú 72 milliún leanbh
sa bhunscoil i dtíortha comhpháirtíochta na
Comhpháirtíochta. Maoiníonn deontais na
Comhpháirtíochta Domhanda don Oideachas
oiliúint múinteoirí, leabhair agus ábhair oideachais,
tógáil scoileanna, agus bailiú sonraí. Tugann an
Chomhpháirtíocht tacaíocht freisin do leanaí a fhágann
an scoil, trí chláir oideachais mhalartacha, ionaid
foghlama neamhfhoirmiúla agus pobalscoileanna.
Bíonn aird ar leith ag an gcomhpháirtíocht ar leanaí
imeallaithe. Tugtar tús áite d’oideachas cailíní agus
tá an coibhneas tíortha comhpháirtíochta leis an
oiread céanna cailíní is atá buachaillí ag críochnú an
oideachais bunscoile méadaithe ó 47% in 2002 go dtí
64% in 2015.

Chuir Éire lena cuid oibre leis an gComhpháirtíocht
Dhomhanda don Oideachas in 2018 nuair a d’óstáil sí
an cruinniú den Bhord Feidhmiúcháin i mí na Nollag.
Ag Comhdháil Maoinithe na Comhpháirtíochta i
mí Feabhra, gheall an tAire Stáit Ciarán Cannon,
T.D, go méadófaí tacaíocht na hÉireann don
Chomhpháirtíocht go dtí €25 milliún in 2018-2020, ag
dúbailt agus tuilleadh ranníocaíochtaí roimhe sin agus
in 2018 amháin, thug Éire €10.5 milliún do Chiste na
Comhpháirtíochta Domhanda don Oideachas.

Ag Dul Chomh Fada Leo Siúd Is Faide
Ar gCúl
Is tosaíocht d’Éirinn dul chomh fada leo siúd is faide ar
gcúl agus díríonn gach ceann dár gcomhpháirtíochtaí
oideachais ar cheartas agus ar ionchuimsitheacht. In
Uganda, dhírigh Éire ar a clár oideachais a thabhairt
go Karamoja. Bhí an réigiún sin go mór ar gcúl i
gcomparáid le réigiúin eile i dtéarmaí fáil ar oideachas
agus gnóthachtáil, go háirithe i measc cailíní. Oibríonn
an tionscadal, Fáil ar Oideachas Cothrom ar Ardchaighdeán a

Is mó seans atá ann nach mbeidh leanaí faoi mhíchumas
ar scoil. Tá teorainn ar an bhfáil atá ag na leanaí seo ar
an oideachas mar gheall nach dtuigtear i gceart cé na
riachtanais atá acu, agus chomh maith leis sin tá easpa
múinteoirí atá oilte go cuí agus tacaíochtaí foghlama ann,
agus dá bharr sin ar fad cuireann comhpháirtithe ar nós
Sightsavers agus Orbis na tacaíochtaí breise a theastaíonn
ar fáil. In áiteanna ina bhfuil córais oideachais fós an-lag,
leanann orduithe misinéireachta na hÉireann ag soláthar
seirbhísí oideachais ar leith. I Siarra Leon, bhunaigh
Siúracha Naomh Iósaf Cluny Scoil Iósaf do Leanaí
Lagéisteachta. Ar feadh dhá scór bliain, chabhraigh an
scoil le leanaí a bhfuil riachtanais éisteachta acu oideachas
bunscoile agus meánscoile sóisearaí a chur i gcrích agus
ceirdeanna a fhoghlaim ar nós siúinéireachta, fuála,
fíodóireachta, lónadóireachta agus feirmeoireachta.
Thacaigh Éire le hobair na scoile trí Misean Cara agus
deontais Ambasáide.

Oideachas do Chailíní

Chur Chun Cinn do Leanaí Karamoja, leis an rialtas áitiúil,

Tá thart ar 131 milliún cailín idir 6 bliana agus 17 mbliana

le scoileanna agus le pobail chun an lámh in uachtar a

d’aois ar fud an domhain nach bhfuil ar scoil; tá 15

fháil ar an seasamh traidisiúnta agus cultúrtha i gcoinne

mhilliún cailín in aois na bunscoile – a leath díobh

an oideachais fhoirmiúil. Oibríonn an tionscadal freisin

san Afraic fho-Shahárach – nach ngabhfaidh isteach

chun foréigean i scoileanna a laghdú, chun bainistíocht

i seomra ranga go deo. Bíonn go leor bacainní ar an

oideachais a neartú, agus chun cáilíocht a fheabhsú. Mar

oideachas le sárú ag cailíní, lena n-áirítear bochtaineacht,

gheall ar an tionscadal tháinig méadú mór ar chlárú ar

noirm agus cleachtais chultúrtha, fad go dtí an scoil,

leibhéil bunscoile agus meánscoile, tá na rátaí coinneála

drochbhonneagar, foréigean, neamhdheimhneacht agus

níos fearr, agus aistríonn níos mó leanaí ón mbunscoil go

leochaileacht. Ní leor an bonneagar scoile go minic. Ní

dtí an meánscoil. Tá rátaí pas feabhsaithe bainte amach

bhíonn áiseanna leithris ar leithligh do chailíní i gcuid

ag an tionscadal freisin sna scrúduithe stáit, níos fearr ná

mhaith scoileanna, ná gallúnach, uisce, ná áiteanna

na meáin náisiúnta. Tugann an tionscadal cumhacht do

sábháilte acu chun a fuil mhíosta a bhainistiú. Meastar go

chailíní trí Chlubanna Oideachais do Chailíní agus mar gheall

mbíonn duine as deichniúr cailíní as an Afraic as láthair

air sin tháinig laghdú ar an méid foréigin a dhéantar i

ón scoil nuair a bhíonn fuil mhíosta acu.

gcoinne leanaí ar scoil.
Sa tSaimbia, cuireann comhpháirtí na hÉireann,
Pobalscoileanna Oscailte na Saimbia, seirbhísí oideachais
ar ardchaighdeán ar fáil, agus oibríonn siad ar a son, do
dhílleachtaí agus do leanaí leochaileacha, go háirithe
cailíní agus leanaí faoi mhíchumas nó a bhfuil riachtanais
speisialta oideachais acu. Tacaíonn sé le breis is 628
pobalscoil. Trína chuid iarrachtaí, tá pobalscoileanna ag
fáil tacaíocht mhéadaithe ón rialtas láir lena n-áirítear
tacaíocht airgeadais agus leithdháileadh múinteoirí oilte.
Cuireadh feabhas freisin ar bhainistiú scoileanna
sa phobal.

Buachaill óg ag Compún Iósaf, scoil do leanaí a bhfuil lagú éisteachta acu i
mbailecheantar Makeni, Siarra Leon.
Grianghraf: RGET/Phil Behan
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Is tosaíocht é oideachas cailíní do chomhar forbartha

chinntigh an Chomhpháirtíocht Dhomhanda don

na hÉireann. Táimid ag dul i ngleic le neamhionannais

Oideachas go ndéantar múinteoirí mná a earcú, a chur

inscne chomh maith le bacainní sóisialta agus

faoi oiliúint, agus a chur ag obair i bpobalscoileanna i

eacnamaíocha ar chailíní a bheith rannpháirteach san

gceantair thuaithe. Mar gheall air sin tháinig méadú ar

oideachas trí phleanáil freagrúil don oideachas ar bhonn

chlárú cailíní sa bhunscoil ó 44% go dtí 84%. Ar an gcaoi

inscne. Tacaímid le timpeallachtaí sábháilte scoile a

chéanna, sa Mháratáin, trí scoileanna a thógáil i limistéir

chruthú agus le foréigean ar bhonn inscne a laghdú,

iargúlta áit ina mbíonn sé de nós ag cailíní an scoil a

chomh maith le tacaíocht dhíreach a sholáthar do chailíní

fhágáil ag leibhéal na meánscoile, tá ráta cláraithe i measc

ó theaghlaigh bhochta, imeallaithe, agus leochaileacha.

cailíní méadaithe faoi thrí beagnach.

In Uganda, le tacaíocht ó Chiste na Sochaí Sibhialta,

Cúis ollmhór go bhfágann cailíní an t-oideachas ia ea

téann an tionscadal Réimsí Saoil, I AM GIRL, i ngleic

toircheas ógánach. I Siarra Leon, tá Éire ag obair leis

leis na bacainní a bhíonn ar chailíní sna déaga a bheith

an rialtas chun toircheas ógánach agus toircheas gan

rannpháirteach san oideachas, rudaí ar nós sláinteachas

choinne a laghdú, agus leanúnachas oideachas cailíní i

fuil mhíosta a bhainistiú agus an baol atá le foréigean ar

rith an toirchis nó dul ar ais sa scoil tar éis an toirchis á

bhonn inscne. San Afraic Theas, le tacaíocht ón Deontas

chur chun cinn. San Aetóip, in Uganda, sa tSaimbia agus

Cláir, oibríonn Plan International Ireland le pobal, le

sa tSiombáib, i gcomhpháirtíocht le UNESCO, táimid

scoileanna, agus le rialtais áitiúla agus náisiúnta chun

ag obair chun toircheas ógánach agus toircheas gan

an caighdeán oideachais a fheabhsú. Tacaíonn Plan

choinne agus foréigean ar bhonn inscne a laghdú trí chláir

International Ireland freisin le hionchuimsitheacht agus

oideachais gnéasachta chuimsitheacha ar ardchaighdeán

rannpháirtíocht, go háirithe do chailíní agus do leanaí

atá comhtháthaithe i gcuraclaim oideachais, chomh

faoi mhíchumas, in oideachas roimh an mbunscoil agus

maith le timpeallachtaí scoile sábháilte, folláine agus

le linn na bunscoile. Sa Chéinia, tá Éire ag tacú le Aidlink

ionchuimsitheacha.

agus lena comhpháirtí, Girl Child Network, chun dul i
ngleic leis na noirm shóisialta dhiúltacha a chuireann
teorainn leis an gceart atá ag cailíní ar oideachas i bpobail
thréadacha fánaíochta.

Oideachas in Éigeandálaí agus
Géarchéimeanna Fada
Cuireann coimhlint agus éigeandálaí eile isteach ar

Sa tSaimbia agus sa Mhaláiv, cabhraíonn comhpháirtí na

sheirbhísí oideachais. Is minic go séantar an ceart chun

hÉireann, Camfed, le cailíní leochaileacha atá i mbaol

oideachais ar leanaí a bhíonn i gcásanna den sórt sin ar

an scoil a fhágáil chun an mheánscoil a chur i gcrích.

feadh tréimhsí fada, agus bíonn cailíní go háirithe faoi

Cuireann Camfed sparánachtaí ar fáil i gcomhair táillí

mhíbhuntáiste. Tá tacaíocht oideachasúil de dhíth ar

scoile agus scrúduithe, éidí scoile, bróg, soláthairtí

níos mó ná 75 milliún leanbh agus duine óg i dtíortha

sláintíochta agus costais chónaithe nuair is gá.

ina bhfuil cogadh agus foréigean. Tá bearnaí móra sa

Chomh maith leis sin, oibríonn Camfed le scoileanna

fhreastal a dhéantar ar riachtanais oideachais dídeanaithe

comhpháirtíochta agus le pobail ionas go mbeidh

agus gan ach 50% de leanaí ar dídeanaithe iad ag

scoileanna níos báúla do chailíní, rud as a mbainfidh

freastal ar an mbunscoil, ar fud an domhain. Tacaíonn

gach scoláire buntáiste. Soláthraíonn Camfed tacaíocht

comhpháirtíochtaí daonnúla na hÉireann le raon

shíceasóisialta freisin do chailíní trí mheantóirí oilte do

tionscnaimh oideachais atá dírithe ar leanaí atá easáitithe

mhúinteoirí. Tugann CAMA, cumann pan-Afracach de

go hinmheánach agus ar leanaí ar dídeanaithe iad.

chailíní a fuair tacaíocht ó Camfed, piarthacaíocht, lena
n-áirítear oiliúint theicniúil agus ghnó, faisnéis sláinte,
agus tacaíocht shóisialta, dá bhaill agus cuidíonn sé le
cailíní an t-aistriú a dhéanamh ón oideachas isteach i slite
beatha slána agus leas a bhaint as deiseanna eile, lena
n-áirítear dul ar an ardoideachas.

I gCamarún, tugann Plan International Ireland fáil
fheabhsaithe ar oideachas d’ardchaighdeán, lena
n-áirítear oideachas luathóige, do leanaí i gcampa
dídeanaithe Minawao agus sna pobail máguaird. Cuireann
sé deiseanna oideachais eile ar fáil freisin d’ógánaigh agus
do dhaoine óga a bhfuil an scoil fágtha acu. Soláthraíonn

San Afganastáin, áit a raibh easpa múinteoirí mná oilte

World Vision Ireland oideachas luathóige agus tacaíocht

ar cheann de na príomhchonstaicí d’oideachas cailíní,

shíceasóisialta do leanaí óga. Oibríonn sé freisin chun
fáil ar oideachas bunscoile agus scileanna saoil den

16

scoth a fheabhsú i gcampaí do dhaoine atá easáitithe
go hinmheánach agus i bpobail óstaigh sa tSúdáin
Theas agus sa tSúdáin, agus do leanaí leochaileacha sa
tSomáil. Trí thacaíocht na hÉireann don tionscnamh
No Lost Generation, thug UNICEF tacaíocht d’ógánaigh a
bhfuil an scoil fágtha acu agus do dhream óg as pobail
dídeanaithe sa tSiria agus as pobail óstaigh sa Liobáin.
Chuir sé gairmoiliúint agus oideachas scileanna bunaithe
ar inniúlacht mar aon le hábhair oideachais ar fáil do os
cionn 15,000 leanbh ar dídeanaithe iad sa Liobáin agus sa
Tuirc, agus neartaigh sé córais chosanta leanaí agus an
tacaíocht shíceasóisialta.
Sa Bhanglaidéis, tá an Chomhpháirtíocht Dhomhanda
don Oideachas ag obair le gníomhaireachtaí eile chun
creat foghlama a fhorbairt agus a sheachadadh do
leanaí Róihinse ar dídeanaithe iad, a bhformhór nár
fhreastail ar an scoil riamh, agus ag cuidiú le 80,000
leanbh chun oideachas a fháil. I bPoblacht na hAfraice
Láir, áit ar fhág an cogadh cathartha gur tháinig titim ar
rátaí cláraithe agus gur fhág thart ar 500,000 leanbh an
scoil, tá an maoiniú ón gComhpháirtíocht Dhomhanda
don Oideachas ag tacú leis an oideachas réamhscoile
agus bunscoile. Cuireann sé seomraí ranga, ábhair
foghlama, béilí, uisce, agus bonneagar sláintíochta agus
sláinteachais ar fáil. Cuireann sé múinteoirí breise ar fáil
freisin do scoláirí easáitithe agus do leanaí ó na pobail
máguaird.
I Mósaimbíc, chuir Éire cistí éigeandála ar fáil chun fáil ar
an bhfoghlaim a thabhairt ar ais do leanaí ar chuir Cioclón
Dineo isteach orthu agus mhaoinigh sí athfhorbairt an
bhonneagair scoile, agus chuir sí ábhar dín atá níos láidre
in aghaidh stoirmeacha ar fáil i seomraí ranga.

Scoil in Éimin. Thug Éire €5 mhilliún do
Chiste Daonnúil Éimin de chuid na NáisiúnAontaithe/OCHA
in 2018. Grianghraf: OCHA/Giles Clarke
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Oideachas agus Teicneolaíocht
Cuidíonn an teicneolaíocht chun oideachas ar
ardchaighdeán a sholáthar i gcásanna dúshlánacha agus tá
Éire ag tacú le roinnt tionscnamh atá ag tástáil cuir chuige
nuálacha chun torthaí foghlama a fheabhsú. I Mósaimbíc,
tacaíonn Éire le Educa TV, tionscadal ina bhféachtar le
foghlaim an scoláire a fheabhsú sna heolaíochtaí nádúrtha
agus sa mhatamaitic trí ábhair teagaisc chlosamhairc
atá inrochtana ar ardáin éagsúla a úsáid. Sa tSaimbia,
le tacaíocht ó Chiste na Sochaí Sibhialta, tá SUAS agus
Pobalscoileanna Oscailte na Saimbia ag cur feabhas ar
an oiliúint a chuirtear ar mhúinteoirí pobalscoileanna,
oibrithe deonacha den chuid is mó, ag úsáid
teicneolaíochtaí nua a d’fhorbair Mwabu, cuideachta
teicneolaíochta oideachais sa tSaimbia. Glacadh le beartas
maidir le teagasc na máthairtheanga sa tSaimbia le gairid
agus tá táibléid Mwabu atá cumhachtaithe ag an ngrian
agus a bhfuil ábhar curaclaim orthu cheana féin ag cabhrú
chun an bhearna sin in acmhainní oideachais i dteangacha
dúchais a chúngú.
In 2018, chuir Éire €1 mhilliún ar fáil trí UNICEF do
Generation Unlimited, tionscnamh a bhfuil sé mar aidhm
leis a chinntiú go mbeidh gach duine óg ag freastal ar
oideachas, ar fhoghlaim, ar oiliúint nó ar fhostaíocht
faoin mbliain 2030.Díríonn Generation Unlimited ar
oideachas meánscoile, go háirithe do na daoine is mó
faoi mhíbhuntáiste, ag cabhrú chun scileanna i gcomhair
foghlama a fhorbairt, infhostaitheacht agus fáil ar obair
mhaith a fheabhsú, agus cumhachtú aonair a chur chun
cinn, agus an bhéim ar thacaíocht a thabhairt do chailíní.

Vítneam
agus an Áise Thoir Theas
DAONRA:

93.4 milliún
OLLIONCAM NÁISIÚNTA
(OIN) PER CAPITA:

$5,335
IONAD AR INNÉACS UM
FHORBAIRT DHAONNA NA
NÁISIÚN AONTAITHE:

116
IONCHAS SAOIL:

75.9 bliain

TORTHAÍ 2018
I Vítneam, fuair 16,000 leanbh scoile oideachas
maidir leis an mbaol atá le mianaigh i 35 scoil
Sa Chambóid, chabhraigh maoiniú na hÉireann chun
953,700 méadar cearnach de thalamh mianaithe
a ghlanadh le cinntiú go mbeadh sé ina acmhainn
shábháilte agus tháirgiúil do bhreis is 47,000 duine
I ndiaidh drochthuilte agus easáitiú in Laos,
d’oibrigh Ambasáid na hÉireann i Hanáí le UNICEF
chun téacsleabhair, ábhar teagaisc agus foghlama,
agus trealamh scoile a chur ar fáil do 200 leanbh
réamhscoile, 1,500 leanbh bunscoile agus 2,300
scoláire meánscoile
D’fhág tacaíocht don mhéadú mór a rinne an rialtas
ar bhanc bhainne an duine in aonaid dianchúraim
nuabheirthe go raibh fáil fheabhsaithe ar bhainne
cíche do naíonáin bhreoite, le hísealmheáchan
breithe, agus a rugadh roimh am i Maenmar.
Chabhraigh an tacaíocht a thug Éire chun beathú
cíche go heisiach a leathnú i Maenmar chun an ráta
beathú cíche go heisiach a dhúbailt le cúig
bliana anuas
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An príomhphictiúr:
Moe Moe Win, Yangon, Maenmar. Grianghraf: RGET
Pictiúr ón gCás-staidéar:
Scoláirí as Bunscoil Le Hong Phong ag foghlaim
faoi inbhuanaitheacht chomhshaoil trí fhíseáin,
seónna sleamhnán agus cleachtaí ealaíne.
Grianghraf: RGET

Vítneam agus an Áise
Thoir Theas

In 2018, thug Éire tacaíocht straitéiseach
agus maoiniú €10 milliún chun cabhrú leis an
mbochtaineacht agus an neamhionannas a laghdú i
Vítneam agus i bhfo-réigiún Mekong den Chambóid,
Laos, agus Maenmar.
Mhéadaigh Éire a maoiniú ar son na nuálaíochta agus an oideachais.
Mhaoinigh an clár Malartú Oideachais Déthaobhach Vítneam-na hÉireann
ceithre chomhpháirtíocht nua idir institiúidí tríú leibhéal in Éirinn agus
i Vítneam. Bunaíodh comhpháirtíocht nua idir Aireacht Pleanála agus
Infheistíochta Vítneam agus Coláiste na hOllscoile Corcaigh. Thacaigh
an chomhpháirtíocht sin le taighde chun éifeachtúlacht in infheistíocht
Vítneam sa talmhaíocht a fheabhsú. D’fheabhsaigh sé sin an comhoibriú
idir údaráis Vítneam agus Gníomhaireachtaí na hÉireann ar nós Bhanc
Ceannais na hÉireann, Teagasc, agus na nInstitiúidí Ardoideachais
in Éirinn.
Lean Éire ag tabhairt tús áite do ról criticiúil na sochaí sibhialta sa
Chambóid, i Laos, Maenmar, agus Vítneam trí dhul i ngleic leis na
dúshláin a bhíonn le sárú ag daoine faoi mhíchumas, iad sin a gcuireann
an bhochtaineacht isteach orthu, agus neamhionannas inscne. Faoin
gclár Comhpháirtíocht do Mhionlaigh Eitneacha i gcomhair Athléimneachta agus
Deiseanna, thacaigh Éire le breis is 600 tionscnamh forbartha pobail do
mhionlaigh eitneacha agus díríodh go láidir ar chomhionannas inscne.
Chabhraigh tacaíocht na hÉireann chun fáil a fheabhsú ar sheirbhísí,
slándáil bia agus cothaithe, uisce, sláintíocht agus sláinteachas,
oideachas, maolú agus oiriúnú don athrú aeráide, agus úinéireacht agus
inbhuanaitheacht pobail a thógáil.
Chuir Éire ár dtiomantas réigiúnach do Mekong i gcrích chun cabhrú
le daoine leochaileacha agus cuidiú chun dul i ngleic le hoidhreacht na
coimhlinte. Baineadh torthaí móra amach chun cothú a fheabhsú le cláir
sa Chambóid, i Maenmar, agus i Laos. Díríodh sna cláir ar shlite beatha a
sholáthar do ghrúpaí leochaileacha, agus dí-mhianadóireacht dhaonnúil
chun marú agus díobháil a laghdú, rud lena rabhthas in ann saol daoine
a atógáil i ndiaidh coimhlinte. I Laos, thug Éire freagra ar thitim damba
hidrileictrigh i gcúige Attapeu a d’fhág gur easáitíodh níos mó ná 6,000
duine. Chuidigh Éire chun scoileanna a athchóiriú do leanaí ar chuir na
tuilte isteach orthu.
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CÁS-STAIDÉAR

STEM do bhunscoileanna:
Science around us (Dang Khanh Linh)
Tacaíonn Ambasáid na hÉireann, tríd an gclár Malairt
Oideachais Déthaobhach Vítneam-na hÉireann (VIBE), le
comhpháirtíocht idir Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath
(DCU) agus Ollscoil na hEolaíochta, Cathair Ho Chi Minh, chun
tionscadal dar teideal Embedding community based learning
in STEM education for socio-economic and active citizenship a
chur i bhfeidhm. I mí Iúil 2018, mar chuid den tionscadal, chuir
léachtóirí ó DCU agus Ollscoil na hEolaíochta cúrsa dianoiliúna
coicíse ar fáil. I measc na ndaoine a cuireadh faoi oiliúint bhí
bainisteoirí oideachais, léachtóirí, múinteoirí, agus scoláirí
ó scoileanna agus ó ollscoileanna éagsúla as cúigí difriúla i
Vítneam. Bhí deis ag na rannpháirtithe smaointe a fhorbairt dá
dtionscadail foghlama phobalbhunaithe i rith na hoiliúna agus
chuir rannpháirtithe 19 dtogra eiseamláireacha i dtoll a chéile.
I dtionscadal VIBE a lean é sin, cuireadh cóitseáil theicniúil
agus deontais bheaga ar fáil do na rannpháirtithe chun a gcuid
smaointe a chur ag obair.
Chuir Dang Khanh Linh, mac léinn ceathrú bliain in Ollscoil
na hEolaíochta tionscadal i gcrích inar úsáideadh an tsamhail
STEM chun eolaíocht a mhúineadh sa bhunscoil. Tugadh faoin
tionscadal i gcomhar leis na múinteoirí as Bunscoil Le Hong
Phong, atá suite i gCathair Thu Dau (Cúige Binh Duong). Bhí
fonn ar mhúinteoirí na scoile a gcuid modhanna teagaisc agus
foghlama a athrú. Mar sin féin, bhí go leor deacrachtaí ag an
scoil mar gheall nach raibh dóthain cistí acu chun a leithéid a
chur i bhfeidhm agus nach raibh dóthain acmhainní daonna ann
chun STEM a mhúineadh.
Bhí siad seo a leanas i measc phríomhghníomhaíochtaí an
tionscadail: an tionscadal Man and Health ina ndearna scoláirí
pictiúir a tharraingt nó samhlacha a dhéanamh chun achoimre
a thabhairt ar an gceacht; an turgnamh Slime a úsáideadh chun
an ceacht Three forms of water a mhúineadh; agus an tionscadal
We love the Environment inar mhol scoláirí réitigh chun an
comhshaol a chosaint. Fuarthas aiseolas dearfach maidir leis
an tionscadal ar ais ó bhreis is 95% de na múinteoirí agus ó na
scoláirí ar fad a ndearnadh suirbhé orthu agus dúirt siad gur
dheas leo dá mbeadh na gníomhaíochtaí seo ar siúl níos minice.

An Aetóip
DAONRA:

102.4 milliún
OLLIONCAM NÁISIÚNTA
(OIN) PER CAPITA:

$1,719
IONAD AR INNÉACS UM
FHORBAIRT DHAONNA NA
NÁISIÚN AONTAITHE:

173
IONCHAS SAOIL:

65.9 bliain

Príomhphictiúr:
Oibrithe Sláinte Pobail san Aetóip.
Grianghraf: An Ciste Domhanda/Petterik Wigge

Pictiúr ón gCás-staidéar:
Ionad Oideachais Chúnamh Éireann,
Bia agus Feirmeoireacht.
Grianghraf: RGET
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An Aetóip

Ceapadh nuair a toghadh Príomh-Aire nua na
hAetóipe, an Dr Abiy Ahmed, go ndéanfaí leasú mór
sa tír agus bhí dóchas le brath ar fud na tíre, agus go
hidirnáisiúnta go deimhin. In ainneoin chomh
dóchasach is a bhí siad, tá an comhthéacs polaitiúil
agus eacnamaíoch san Aetóip fós éiginnte mar gheall
ar thriomach fada arís is arís eile, easáitiú de bharr
coimhlinte agus míshuaimhneas sóisialta níos mó.
Rinne Éire cathaoirleacht ar Ghrúpa Oibre Deontóirí i gcomhair na
hAthléimneachta ar feadh sé mhí, ó mhí Iúil go dtí mí na Nollag
2018. I rith na cathaoirleachta, bhí Éire i mbun an chuir is cúitimh,
thar ceann na ndeontóirí, le Leas-Phríomh-Aire agus Aire Síochána
Rialtas na hAetóipe, chun oibriú le freagra éifeachtach a thabhairt
ar an ngéarchéim dhaonnúil. Áiríodh leis sin cosaint, slándáil, agus
filleadh deonach os cionn 3 mhilliún duine a bhí easáitithe. Rinne Éire
cathaoirleacht freisin ar Ghrúpa Oibre Deontóirí an Chláir um Líontán
Sábhála Táirgiúil ó mhí Feabhra go dtí mí Iúil 2018, ag stiúradh an phlé
leis an rialtas thar ceann comhpháirtithe forbartha. I rith thréimhse na
cathaoirleachta, d’éascaigh Éire ceardlann foghlama ceachta faoi stiúir
an Aire Talmhaíochta agus an Choimisinéara Náisiúnta um Bainistíocht
Riosca Tubaistí, chun tacaíocht bhreise a thabhairt do chur i bhfeidhm
fhís Rialtas na hAetóipe maidir le líontán sábhála a thabhairt d’fhorbairt
na talmhaíochta.
Díríodh iarrachtaí na hÉireann ar thacú le talmhaíocht chliste agus slite
beatha láidre ar thionscnamh forbartha ísealcharbóin agus é mar aidhm
an teacht aniar sin atá i dteaghlaigh bhochta faoin tuath i Réigiún Tigray
a mhéadú agus sna Náisiúin ó Dheas, Náisiúntachtaí, agus Réigiún na
nDaoine. Rannchuidigh an tacaíocht sin le mná agus dream óg a bhí
dífhostaithe faoin tuath chun a gcuid ioncaim a éagsúlú trí athchóiriú an
éiceachórais agus a mbonn sócmhainní a chosaint.
Ina theannta sin, thacaigh Éire le hAnailís Eacnamaíoch Pholaitiúil ar
bheartas cothaithe na hAetóipe. Rinneadh iniúchadh sa tuarascáil ar
na dúshláin mhóra atá le sárú ag an Aetóip chun a beartas cothaithe
agus a cláir a fhorbairt, agus moltar deiseanna inti chun dul i ngleic le
bacainní.
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TORTHAÍ 2018
Thacaigh an Clár Líontán Sábhála
Táirgiúil le 6.8 milliún cliant faoin obair
phoiblí agus 1.1 milliún cliant faoin
tacaíocht dhíreach agus atá ag cur
fúthu i gceantair thuaithe atá thíos
le neamhdheimhneacht an tsoláthair
bhia. Leis sin malartaíodh bia agus/
nó airgead ar a gcuid saothair chun an
comhshaol díghrádaithe a athnuachan
agus sócmhainní pobail a thógáil
Chuir 180,596 teaghlach a bhfuil
neamhdheimhneacht an tsoláthair bhia
ag cur isteach go mór orthu chun a gcuid
bia, a stádas cothaithe, a gcuid ioncaim
agus a gcuid sócmhainní a fheabhsú trí
chleachtais talmhaíochta atá cliste ó
thaobh na haeráide, atá leochaileach
d’inscne agus cothú
Thacaigh Éire le comhairliúchán poiblí
chun reachtaíocht nua don tSochaí
Shibhialta a dhréachtú, atá ceadaithe
ag an bParlaimint. Thacaigh Éire le
Comhghuaillíocht Sochaí Sibhialta
na hAetóipe chun Cothú a Fheabhsú,
a chuidigh le Comhairle na nAirí
bailchríoch a chur ar Bheartas Bia
agus Cothaithe na hAetóipe agus é a
fhormhuiniú i mí na Samhna 2018

An Mhaláiv
DAONRA:

18.6 milliún
OLLIONCAM NÁISIÚNTA
(OIN) PER CAPITA:

$1,064
IONAD AR INNÉACS UM
FHORBAIRT DHAONNA NA
NÁISIÚN AONTAITHE:

171
IONCHAS SAOIL:

63.7 bliain

TORTHAÍ 2018
Bhain 22,556 teaghlach fíorbhocht (beagnach 90,000
duine) leas as íocaíochtaí aistrithe airgid shóisialta
gach mí. Rinneadh na híocaíochtaí sin ar bhonn
tráthúil agus mar a bhí tuartha. Bhain os cionn 28,800
leanbh leas as íocaíocht bhreise chun cuidiú le costais
scoile ag an mbunscoil agus meánscoil
Eisíodh 13 leagan nua fheabhsaithe de léagúim,
arbhair, fréamhacha, agus tiúbair in 2018, lena
n-áirítear pónairí atá bith-threisithe le hiarann agus
sinc, agus práta milis le craiceann oráiste atá saibhir
i vitimín A. Cuireadh feirmeoirí faoi oiliúint maidir
leis na buntáistí atá leis na leaganacha éagsúla
feabhsaithe sin agus tá na rátaí glactha ag dul i méid
go mór
I ndúiche amháin a fuair maoiniú ó Éirinn, tháinig
laghdú 60% ar chásanna tuairiscithe d’ainéime i mná
atá ag iompar clainne nó ag beathú cíche, agus titim
82% ar líon na naíonán a rugadh faoin meáchan ba
chóir dóibh a bheith
Rinne Éire cómhaoiniú ar chártaí aitheantais,
agus chabhraigh sí chun daoine a chlárú le vóta
a chaitheamh i dtoghcháin 2019 agus rinneadh
é sin go héifeachtúil agus go trédhearcach. Leis
sin méadaíodh muinín an phobail as an bpróiseas
clárúcháin vótálaithe agus laghdaíodh go suntasach
an tréimhse clárúcháin ar an meán
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An Príomhphictiúr:
Máire Mhic Róibín, Iar-Uachtarán na hÉireann
in Dezda, an Mhaláiv. Grianghraf: RGET
Pictiúr ón gCás-staidéar:
Matiness Gangata, feirmeoir prátaí in Dezda, an
Mhaláiv. Grianghraf: RGET

An Mhaláiv

Ar feadh na bliana 2018, chuidigh Éire chun saol agus
slite maireachtála a fheabhsú sa Mhaláiv trí raon
éagsúil clár ach a chomhlánaigh cinn atá ann cheana
ag díriú ar theaghlaigh leochaileacha. Tá an cur chuige
foghlama, ag úsáid aistriú eolais agus aistriú scileanna
trí thaighde, tacaíocht oiliúna, agus oideachas
neamhfhoirmiúil fós lárnach i gceapadh ár gclár.
Áirítear lenár gcuid oibre le slándáil bia agus cothaithe infheistíocht chun
ábhar oideachais ar chothú a fhorbairt agus a scaipeadh ar oideachasóirí
nach speisialtóirí iad agus ar dhaoine a bhfuil tionchar acu sa phobal.
I gcomhar leis an Aireacht Talmhaíochta agus le comhpháirtithe eile,
tacaímid le cláir atá ceaptha chun eolas agus scileanna a aistriú chuig
feirmeoirí bochta faoin tuath ionas gur féidir leo buntáiste a bhaint as
taighde nua, síolta, agus cleachtais talmhaíochta. Tacaímid le feirmeoirí
a bhfuil sealúchais bheaga acu chun foghlaim faoi mhodhanna nua
feirmeoireachta atá cliste ó thaobh na haeráide de. Cuireann siad sin
éagsúlacht bia agus éagsúlacht san aiste bia chun cinn, agus cabhraíonn
siad le feirmeoirí chun dul in oiriúint do thionchar an athraithe aeráide agus
an tionchar sin a laghdú. Nuair a bhíonn leaganacha nua barr á dtabhairt
isteach, a mbíonn sé mar aidhm leo torthaí agus ioncam a fheabhsú,
cuireann ár gcomhpháirtithe cláir oiliúna struchtúrtha ar fáil. Cuireann
na cláir sin oideachas ar fheirmeoirí maidir leis an gcuradóireacht is fearr
agus teicnící i ndiaidh an fhómhair, agus ardaíonn siad feasacht i measc
tomhaltóirí maidir le dea-shláinte agus na buntáistí atá le cothú. Is bealach
éifeachtach iad na cuir chuige neamhfhoirmiúla maidir leis an oideachas
chun faisnéis thábhachtach a chur ar fáil go tráthúil agus d’oibrigh siad lena
chinntiú gur féidir le feirmeoirí foghlaim le freagra a thabhairt ar bhagairtí
comhshaoil agus ar bhagairtí eile. Tá an fhoirgeacht le hArmphéisteanna a
scaip go dtí an Mhaláiv in 2016 faoi smacht a bheag nó a mhór anois a bhuí
d’fheachtas láidir oideachais agus faisnéise.
Rannchuidíonn Éire freisin le hearnáil an oideachais fhoirmiúil. In 2018,
méadaíodh an tacaíocht do chlár náisiúnta aistrithe airgid shóisialta na
Maláive, agus leathnaíodh é chuig ceantar eile. Ar an iomlán, bhain 22,556
teaghlach fíorbhocht (beagnach 90,000 duine) leas as íocaíochtaí airgid
shóisialta gach mí le córas nuálach ríomhíocaíochta. Tá an íocaíocht
sin dírithe ar rátaí cláraithe a fheabhsú sa bhunscoil agus sa mheánscoil
i bpobail tuaithe, go háirithe i measc cailíní. Faigheann teaghlaigh
leochaileacha a bhfuil leanaí ar aois scoile acu bónas breise gach mí. In
2018, bhain os cionn 28,800 leanbh leas as an íocaíocht sin.
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Slite maireachtála teaghlach a
fheabhsú trí fheirmeoireacht prátaí:
Scéal Matiness Gangata
Le tacaíocht airgeadais as Éirinn, tá an Lárionad Prátaí
Idirnáisiúnta (CIP) ag cabhrú le feirmeoirí a bhfuil sealúchais
bheaga acu faoin tuath chun a dtorthaí prátaí a fheabhsú sa
Mhaláiv. Duine de na feirmeoirí a bhain buntáiste díreach ó obair
an lárionaid is ea Matiness Gangata, ó Cheantar Dedza i lár na
Maláive. Ach oiread le neart feirmeoirí eile, bhí Matiness ag
streachailt le torthaí ganna óna barr prátaí i ngeall nach raibh fáil
ar shíol prátaí a bhí glan agus ar ardchaighdeán. Fuair Matiness
síolta prátaí a bhí glan, agus glan ó ghalar i gcomhair iolrú agus
cuireadh oiliúint uirthi maidir le cleachtais inbhuanaithe chun
síolta prátaí a tháirgeadh. Trí ghrúpa na bhfeirmeoirí, fuair sí
oiliúint agus tacaíocht freisin le cúram a thabhairt do phrátaí i
ndiaidh iad a bhaint, agus le margaíocht a dhéanamh. Tá sí in ann
praghsanna níos fearr a idirbheartú anois.
“Is maith liom prátaí a chur mar tá siad ar cheann de na barra is fearr
a chruthaíonn ioncam i gcomparáid le barra eile,“ a dúirt sí. “Tá go
leor foghlamtha agam lena n-áirítear na cleachtais dhifriúla chun
prátaí a tháirgeadh agus a stóráil. Tríd an ngrúpa d’fhoghlaim mé
freisin le haire a thabhairt do mo phrátaí tar éis iad a bhaint ionas
nach lobhfaidh siad.”
Tá toradh i bhfad níos mó ag Matiness anois, agus í ag saothrú
ioncam suntasach 1,200,000 MWK (€1,400). Leis an ioncam sin,
thóg sí a saoráid stórála prátaí féin, d’oscail sí siopa beag, agus tá
sí in ann táillí scoile a íoc dá cuid leanaí.
Chuidigh CIP chun torthaí breis is 25,000 bean a mhéadú le dhá
bhliain anuas, agus iad i bhfad níos láidre dá bharr. Deir Matiness
nach bhfuil aon chall di a bheith ag brath ar dhaoine eile anois
mar gheall ar a gnó prátaí féin a bheith aici. Deir sí, “Níl uaim ach
leanúint le gnó an teaghlaigh agus táim ag iarraidh MK 7,000,000
(€8,000) a shaothrú, sa chaoi is go mbeidh mé in ann mionbhus a
cheannach chun tuilleadh ioncaim a ghiniúint agus córas iompair a
chur ar fáil do na daoine i mo phobal.“
Tacaíonn tionscadal CIP le forbairt ionchur feabhsaithe agus fios
gnó maidir leis an bpráta agus an práta milis le craiceann oráiste.
Chabhraigh CIP le 300,000 teaghlach ón mbliain 2009 le heolas
agus acmhainní níos fearr á gcur ar fáil dóibh.

Mósaimbíc
DAONRA:

28 milliún
OLLIONCAM NÁISIÚNTA
(OIN) PER CAPITA:

$1,093
IONAD AR INNÉACS UM
FHORBAIRT DHAONNA NA
NÁISIÚN AONTAITHE:

180
IONCHAS SAOIL:

55 bliain

TORTHAÍ 2018
Mar gheall ar éifeachtúlacht fheabhsaithe ag
aonad éigeandála Ospidéal Láir Mavalane tháinig
laghdú 50% ar bhásanna sa chéad 24 uair an chloig
don othar a bheith istigh ann
Chabhraigh 5,137 táirgeoir le teicnící agus
cleachtais nuálacha feirmeoireachta i gcúige
Niassa
Tugadh fáil ar oideachas ar ais do 10,500 leanbh
ar chuir Cioclón Dineo isteach orthu trí athchóiriú
agus atreisiú os cionn 40 seomra ranga i gcúige
Inhambane
Tugadh trealamh do 128 post sláinte faoin tuath
i gcúige Inhambane chun leanaí faoi chúig bliana
d’aois ar chuir géar-mhíchothú isteach orthu a
aithint agus a fhaire ar bhealach níos fearr
Lean Éire ag tabhairt tacaíochta do phróiseas
síochána Mhósaimbíc le saineolas teicniúil agus
cúnamh airgeadais le haghaidh Díshlógadh,
Dímhíleatú agus Ath-imeascadh Iarthrodairí
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An Príomhphictiúr:
Tairbhí de chuid PROSAN, a mhaoiníonn Ambasáid
na hÉireann i Mósaimbíc, ag baint na mbarr. Is clár
Idirnáisiúnta CÚRAIM é PROSAN a bhfuil sé mar
aidhm leis slándáil bia agus cothaithe a fheabhsú,
cumhacht a thabhairt do mhná, agus
athléimneacht a thógáil i measc teaghlaigh ar an
imeall. Grianghraf: RGET
Pictiúr ón gCás-staidéar:
Belentina Bernardo ag an Áras Cónaithe do
Chailíní in Mitande. Grianghraf: RGET/Edgar Ussene

Mósaimbíc

Is iomaí dúshlán eacnamaíoch, polaitiúil, agus
comhshaoil atá le sárú ag Mósaimbíc agus cuireann
na dúshláin sin bac ar fhorbairt agus ar iarrachtaí
chun féinleas mhuintir na tíre a fheabhsú. Cuireann
Éire saineolas teicniúil ar fáil chun tacaíocht a
thabhairt leis an gcomhaontú sos cogaidh a chur i
gcrích idir RENAMO agus an Rialtas, chomh maith
leis an bpróiseas maidir le Díshlógadh, Dí-armáil,
agus Ath-imeascadh.
Is ualach leanúnach é an tionchar a bhí ag fiachas nár nochtadh a ghlac an
stát air féin in 2016. Tá an geilleagar ag teacht chuige féin, diaidh ar ndiaidh,
ach tá deacrachtaí fós ag an Rialtas chun cothromaíocht a bhaint amach idir
a ualach fiachais a sheirbhísiú agus seirbhísí poiblí a chur ar fáil.
Thacaigh Éire leis an earnáil oideachais i Mósaimbíc. Rinneadh dul chun
cinn mór i litearthacht daoine fásta agus fáil ar bhunoideachas a mhéadú
do leanaí. Mar sin féin, tá neart le déanamh fós ag Mósaimbíc ó thaobh
torthaí oideachais ar ardchaighdeán a bhaint amach. Níl ach 50% díobh
sin os cionn 15 nó níos sine in ann scríobh ná léamh agus níos lú ná 30% a
chríochnaigh an bhunscoil. Níor chríochnaigh ach 5% an mheánscoil.
Cé go bhfuil an bhunscoil saor in aisce agus éigeantach, bíonn tionchar ag
bacainní ar nós míchothú, neamhionannas inscne, bonneagar neamhleor,
agus costas éidí agus ábhar scoile ar fhreastal ar an mbunscoil. Tá rátaí
cláraithe sa bhunscoil i Mósaimbíc ag 88% (glan), ach ní théann ach thart ar
40% de na leanaí chomh fada leis an ngrád deiridh.
Tá Éire ag tacú le hoiliúint múinteoirí ar ardchaighdeán lena chinntiú
go mbeidh fáil ar oideachas sa tír. I measc na dtosaíochtaí eile tugtar
dreasachtaí oideachais do chailíní, soláthraítear ábhar teagaisc, agus tógtar
foirgnimh scoile.
Chuir an Ambasáid in Maputo straitéis aistrithe i gcrích agus i bhfeidhm
le haghaidh 2018-2019 ina bhfuil treoir tugtha maidir lena tacaíocht do
chomhar forbartha i Mósaimbíc. I gcúigí Inhambane agus Niassa, d’fhág
tacaíocht spriocdhírithe gur feabhsaíodh an fháil ar oideachas, ar uisce
agus ar shláintíocht, ar shláinte, agus ar sheirbhísí talmhaíochta, rudaí go
léir a chuidigh le cáilíocht saoil fheabhsaithe do na daoine is leochailí.
25

CÁS-STAIDÉAR

Ó scoláire go múinteoir spreagthach
agus misniúil
Is múinteoir díograiseach í Belentina Bernardo a oibríonn i
mbunscoil Mitande. Rugadh an múinteoir atá 27 bliain d’aois,
in Nipepe, ceantar iargúlta in Niassa. Bhí ochtar sa chlann. Is
banchéile agus máthair beirt leanaí anois í. Bhí a tuismitheoirí
bocht agus bhog siad go Mandimba agus iad ar thóir dálaí
maireachtála níos fearr, lena n-áirítear fáil ar scoileanna.
Tá fadhb mhór le leanaí a choimeád ar scoil in Niassa.
Tarlaíonn sé sin, i bpáirt, mar gheall nach bhfuil dóthain
ardscoileanna gar do phobail, ach tarlaíonn sé freisin mar
gheall ar an gcultúr ina gcuirtear iallach ar chailíní pósadh
go hóg. In 2010, thug Éire tacaíocht chun áras cónaithe a
thógáil le haghaidh meánscoil cailíní in Mitande. Anois, tá
deis freastal ar oideachas ag cailíní i bhfad ó bhaile nach
ngabhfadh ag an meánscoil murach sin. Is rogha eile é
an t-áras cónaithe ar chónaí i dtithe lóistín áitiúla, rud a
chruthaíonn rioscaí dá sábháilteacht phearsanta.
Bhí an t-ádh ar Belentina go bhfuair sí áit ag an áras cónaithe
nuathógtha, áit ar fhan sí fad is a bhí sí ag freastal ar an
ardscoil. Tar éis di dul faoi oiliúint mar mhúinteoir, fuair sí post
i mbunscoil Mitande. Ba inspioráid í dá deartháireacha agus
dá deirfiúracha. Tá duine acu críochnaithe leis an ardscoil
agus ag obair mar theicneoir don rialtas agus tá an seisear eile
ar fad ar scoil a bhuíochas don tacaíocht a thugann sí. Rinne
sise infheistíocht san oideachas, agus chuir sé athrú ar shaol
agus ar thodhchaí an teaghlaigh ar fad.
In 2018, chuaigh Belentina in éineacht leis an bhfoireann
Éireannach a thug cuairt ar scoláirí atá ina gcónaí in árais
chónaithe Mitande. Rinneadh athchóiriú ar an bhfoirgneamh
agus tá tollpholl nua ann anois atá ag obair le painéil ghréine
agus cuireann sé dóthain uisce ar fáil don scoil agus don
phobal.
Roinn sí a scéal leis na scoláirí, á spreagadh gan an
scoil a fhágáil agus gan éirí torrach go hóg. Ba bhreá le
Belentina freastal ar an ollscoil agus a bheith ina múinteoir
bitheolaíochta.

Siarra Leon
DAONRA:

7.1 million
OLLIONCAM NÁISIÚNTA
(OIN) PER CAPITA:

$1,240
IONAD AR INNÉACS UM
FHORBAIRT DHAONNA NA
NÁISIÚN AONTAITHE:

184
IONCHAS SAOIL:

51.3 bliain

TORTHAÍ 2018
D’fhág tacaíocht na hÉireann do Thionscnamh
Oideachais Ardchaighdeáin, Saor in Aisce Rialtas Siarra
Leon go rabhthas in ann cumarsáid a dhéanamh
le teaghlaigh maidir lena dteidlíochtaí faoin
tionscnamh, agus ábhar teagaisc agus foghlama a
sholáthar do 60,000 leanbh agus 1,500 múinteoir i
gCeantar Koinadugu i Réigiún Thuaidh Siarra Leon
Mar gheall ar thacaíocht leanúnach na hÉireann do
chur chun cinn an phráta mhilis le craiceann oráiste
mar fhoinse Vitimín A tháinig méadú faoi sheacht ar
an líon láithreacha atá ag cur an bhairr i Siarra Leon
idir mí na Nollag 2017 agus mí na Nollag 2018
Ráthaíodh feidhmiú leanúnach Ionaid Rainbo Siarra
Leon arís in 2018 a bhuíochas do thacaíocht na
hÉireann. Is ionaid ilfhreastail iad Rainbo do dhaoine
a tháinig slán ó fhoréigean gnéis agus inscnebhunaithe agus an t-aon dream a chuireann seirbhísí
leighis agus síceasóisialta saor ina aisce ar fáil dóibh
siúd a tháinig slán ón bhforéigean sin i Siarra Leon. Tá
Éire fós ag obair leis an rialtas chun na seirbhísí sin a
chomhtháthú leis na córais náisiúnta
Thug Éire tacaíocht d’eagraíocht áitiúil na sochaí
sibhialta, SEND Sierra Leone, chun rannpháirtíocht
na mban i dtoghcháin 2018 a chur chun cinn.
Toghadh 26 comhairleoir mná agus ceathrar Feisirí
Parlaiminte mná ó thacaíocht SEND sa Réigiún
Thoir, agus den chéad uair riamh, toghadh iarrthóir
mná neamhspleách mar Chomhalta Parlaiminte i
gCeantar Kailahun. Toghadh an chéad Chomhalta
Parlaiminte mná riamh i gCeantar Kono
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An Príomhphictiúr:
Bean ag caitheamh a vóta i dtoghcháin náisiúnta
2018 Siarra Leon. Thug Éire tacaíocht chun ullmhú
do thoghcháin inchreidte agus iad a reáchtáil trí
chomhpháirtíocht a bhainistítear trí UNDP leis an
gCoimisiún Toghchánaíochta Náisiúnta, agus bhí
fócas láidir aige sin ar chuimsiú ban.
Grianghraf: © Olivia Acland/UNDP

Pictiúr ón gCás-staidéar:
Emilia Lolloh Kpulun ag labhairt ag an ócáid.
Láthair: Buedu, Kailahun.
Grianghraf: SEND Sierra Leone

Siarra Leon

Thacaigh Éire le reáchtáil na dtoghchán
uachtaránachta, parlaiminte, agus áitiúil i Siarra
Leon trí mheascán de mhaoiniú agus d’obair
pholaitiúil ar ardleibhéal.
Ba iad na toghcháin sin na chéad toghcháin a ndearna Rialtas Shiarra
Leon bainistiú neamhspleách orthu sa tréimhse i ndiaidh an chogaidh
chathartha agus mheas muintir na tíre agus daoine go hidirnáisiúnta go
raibh siad inchreidte. Mar gheall air sin tharla an dara haistriú cumhachta
síochánta, i ndiaidh na coimhlinte: éacht daonlathach thábhachtach.
Go gairid i ndiaidh an toghcháin agus tar éis Rialtas nua a cheapadh
fógraíodh Tionscnamh Oideachas Ardchaighdeáin, Saor in Aisce agus é
mar aidhm leis a chinntiú go bhfuil fáil ag gach leanbh ar oideachas
ardchaighdeáin, saor in aisce suas go dtí deireadh na meánscoile.
Thosaigh Éire ag tabhairt tacaíochta don tionscnamh sin le maoiniú trí
UNICEF don Aireacht Oideachais chun faisnéis phoiblí a chur ar fáil faoin
tionscnamh agus chun ábhar teagaisc agus foghlama a chur ar fáil.
Lean Éire ag obair ar son cearta déagóirí a bhí ag iompar clainne chun a
gcuid oideachais a chur i gcrích trína tacaíocht d’obair Chiste Daonra na
Náisiún Aontaithe (UNFPA) chun fáil ar oideachas a thabhairt do chailíní
a raibh an scoil fágtha acu, lena n-áirítear cailíní a bhí ag iompar clainne.
Le tacaíocht na hÉireann, d’oibrigh UNFPA freisin leis an Aireacht
Oideachais chun curaclam náisiúnta a fhorbairt maidir le hoideachas
cuimsitheach ar ghnéasacht. Ba é an aidhm a bhí leis ná fáil na ndéagóirí
ar fhaisnéis agus ar sheirbhísí a chuideodh leo roghanna stuama agus
folláine a dhéanamh a mhéadú, rud a laghdódh dá réir sin pósadh go hóg,
toircheas agus foréigean ar bhonn inscne.
Thacaigh Éire le neartú leanúnach chórais sláinte náisiúnta Shiarra
Leon chun cóir leighis a chur ar fáil do ghéar-mhíchothú agus muid ag
méadú ár bhfócais ar thionscnaimh maoinithe lena gcuirtear cosc ar
mhíchothú. Leis sin tugadh tacaíocht chun gníomh maidir le cothú a
chomhtháthú i ngnáthsheirbhísí sláinte do leanaí, méadaíodh táirgeacht
agus úsáid an phráta mhilis le craiceann oráiste chun iontógáil Vitimín
A leanaí a fheabhsú, agus feabhsaíodh slándáil bia agus cothaithe
teaghlach leochaileach, agus glacadh ról ceannaireachta i gcomhordú
cothaithe go náisiúnta.
Le linn 2018, forbraíodh straitéis nua le haghaidh obair na hÉireann i
Siarra Leon don tréimhse 2019-2023.
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Deireadh a chur leis na bacainní
ar mhná i bpolaitíocht agus
rialachas
Toghadh Emilia Lolloh Kpulun mar an chéad
Fheisire Parlaiminte mná neamhspleách i gCeantar
Kailahun, in ainneoin nár ceapadh go n-éireodh léi
in aon chor. Bhí sí ag iarraidh athrú agus forbairt
a fheiceáil i gceantar iargúlta Kailuhun, agus
mar gheall air sin chuaigh sí isteach sa Líonra
Kailuhun Women in Governance Network in
2016. Thug an líonra sin, a bhunaigh SEND, oiliúint
ar cheannaireacht, abhcóideacht, agus straitéis
pholaitiúil, agus chuidigh sé chun Emilia a ullmhú
lena feachtas a sheoladh le haghaidh thoghcháin
2018.
Mar iarrthóir neamhspleách, bhí go leor dúshlán le
sárú ag Emilia ina feachtas, go háirithe ó na fir a bhí
ag rith sa toghchán. Bhain siad úsáid as ‘cumainn
rúnda’ na bhfear chun a feachtas a chur as a riocht
agus imeaglú a dhéanamh uirthi féin agus ar a lucht
leanúna. Rinneadh bagairtí ar a sábháilteacht go
minic agus dódh a maoin go talamh. Ach sheas Emilia
an fód. Fuair sí tacaíocht mhorálta agus spreagadh ó
SEND nuair a tháinig lagmhisneach uirthi. “Bhí beocht
nua ionam agus bhí mé in ann leanúint orm le tacaíocht
SEND SL“. D’úsáid sí an raidió, go háirithe an clár
‘Women on the Move’ a raibh urraíocht aige ó SEND,
chun a forógra agus a cuid pleananna a roinnt leis na
daoine.
Am 7 Márta 2018, toghadh Emilia. D’athraigh an
suíomh polaitiúil in Kailahun nuair a toghadh í mar
Fheisire Parlaiminte. Seo ceantar nár toghadh Feisire
Parlaiminte neamhspleách ann riamh cheana. Tá Emilia
chun díriú anois ar obair ar son infheistíocht forbartha
in Kailuhun, go háirithe seirbhísí agus bonneagar a
rachaidh chun tairbhe na mban agus na gcailíní faoin
tuath.

An Libéir
DAONRA:

4.5 milliún
OLLIONCAM NÁISIÚNTA
(OIN) PER CAPITA:

$667
IONAD AR INNÉACS UM
FHORBAIRT DHAONNA NA
NÁISIÚN AONTAITHE:

181
IONCHAS SAOIL:

63 bliain

An Príomhphictiúr:
Fothoghcháin i Monrovia, mí Iúil 2018.
Grianghraf: RGET

An Pictiúr ar an gcéad leathanach eile:
Fothoghcháin i Monrovia, mí Iúil 2018.
Grianghraf: RGET
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An Libéir

Rinneadh dhá éacht mhóra don dul chun cinn
sa Libéir in 2018. Ar an gcéad cheann acu sin,
go luath in 2018, rinneadh an chéad aistriú
cumhachta daonlathach agus síochánta idir
dhá pháirtí. Ní dhearnadh a leithéid le cúpla
scór bliain anuas. Bhí tacaíocht tugtha ag
Éirinn do na toghcháin uachtaránachta agus
pharlaiminte a bhí ar siúl agus ar tharla an
t-éacht tábhachtach daonlathach seo mar
gheall air trí mhaoiniú idirthíortha,
rannpháirtíocht pholaitiúil, agus trí
obair an Aontais Eorpaigh.
Gairid tar éis an tUachtarán nua a insealbhú, tháinig deireadh le
Misean na Náisiún Aontaithe sa Libéir (UNMIL) tar éis 15 bliana.
Tugadh aitheantas don ról a bhí ag Éirinn sa Mhisean leis an lucht
coimeádta síochána a bhí fostaithe ann ó 2003 go dtí 2007.
Tar éis blianta fada comhair agus comhpháirtíochta, d’oscail
Rialtas na hÉireann Ambasáid sa Libéir in 2018 agus leag sé amach
a straitéis oibre leis an Libéir as seo go ceann cúig bliana eile.

a fheabhsú do mharthanóirí é sin, mar aon le
hinfheistíochtaí chun sonraí a bhailiú maidir le
fairsinge an chineáil seo foréigin.
Trí Chuibhreannas WASH na Libéire, thacaigh Éire
freisin le fáil ar uisce glan agus sláintíocht fheabhsaithe
i scoileanna agus i bpobail tuaithe.

TORTHAÍ 2018
I gcomhpháirt leis an gCoiste Tarrthála
Idirnáisiúnta, lean Éire ag tabhairt tacaíochta
do mhná agus leanaí a tháinig slán ó fhoréigean
gnéasach. In 2018, fuair os cionn 2,000
marthanóir cúram leighis agus síceasóisialta,
mar aon le tacaíochtaí dlí trí Ionaid Ilfhreastail.
I measc thacaíocht na hÉireann cuireadh
oiliúint ar fáil do dhaoine gairmiúla sna hIonaid
sin agus cógas agus boscaí dínite a thabhairt do
na marthanóirí a úsáideann na seirbhísí

Lean Éire ag tacú le torthaí sláinte níos fearr do mhuintir na
Libéire trí Chiste Tiomsaithe na hEarnála Sláinte, a chuir a chuid
oibríochtaí i gcrích i mí an Mheithimh 2018. Sna deich mbliana a
raibh an Ciste Tiomsaithe ag feidhmiú, thacaigh sé le seachadadh
seirbhíse sna céadta saoráidí sláinte a d’fhreastail ar os cionn
milliún duine. Cé gur thacaigh go leor den mhaoiniú go díreach
le bunchúram sláinte a chur ar fáil trí leigheas riachtanach a
cheannach agus soláthar i gcomhair oibrithe cúram sláinte, tógadh
cumas leis an gCiste Tiomsaithe freisin in earnáil na sláinte agus
san Aireacht. Leanfaidh Éire ag tacú le torthaí sláinte sa Libéir ar
bhealaí nua atá oiriúnach don chomhthéacs athraithe.
Chabhraigh Éire freisin le foréigean gnéasach agus ar bhonn
inscne a chosc agus dul i ngleic leis i bpobail i gContae
Montserrado, an Libéir. Go sonrach, chuir Éire maoiniú ar
fáil d’Ionaid Ilfhreastail, áit a bhfuil marthanóirí in ann teacht
gan srian ar go leor seirbhísí in aon áit amháin, lena n-áirítear
cúram leighis, tacaíocht shíceasóisialta, agus tacaíocht dlí.
Chomhlánaigh an obair a rinne Éire chun teacht ar cheartas
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Trí Chuibhreannas WASH na Libéire, chuir Éire
maoiniú ar fáil chun go mbeadh fáil ar uisce
glan agus ar shláintíocht fheabhsaithe do thart
ar 18,500 saoránach as an Libéir atá ina gcónaí
i bpobail tuaithe. Chabhraigh tacaíocht na
hÉireann freisin chun feasacht a ardú maidir le
sláintíocht agus sláinteachas i scoileanna agus i
bpobail
In 2018, thug Éire an cúnamh deiridh do Chiste
Tiomsaithe na hEarnála Sláinte a tugadh chun
críche i mí an Mheithimh
I gcomhpháirt le gníomhaireachtaí na Náisiún
Aontaithe sa Libéir, lean Éire ag tabhairt
tacaíochta do theacht ar an gceartas ar fud
na Libéire mar aon leis an earnáil cheartais go
díreach. Bhí obair fhairsing i gceist agus áiríodh
leis maoiniú do chógais phobail, oiliúint agus
soláthar don tSeirbhís um Chosaint Ban agus
Leanaí i bPóilíní Náisiúnta na Libéire, agus
fostaíodh 60 breitheamh breise

An Tansáin
DAONRA:

55.6 milliún
OLLIONCAM NÁISIÚNTA
(OIN) PER CAPITA:

$2,655
IONAD AR INNÉACS UM
FHORBAIRT DHAONNA NA
NÁISIÚN AONTAITHE:

154
IONCHAS SAOIL:

65 bliain

TORTHAÍ 2018
Cuireadh 200 gníomhaí faoi oiliúint chun
tacaíocht a thabhairt do thionscnaimh pobail
chun foréigean ar bhonn inscne a laghdú
Fuair 87,000 feirmeoir fáil ar shíolta lus na
gréine feabhsaithe agus conarthaí níos fearr,
méadú 78% ó 2017
Fuair os cionn 500 saoráid sláinte príomhúla
breise maoiniú chun seirbhísí a chur ar fáil ón
gCiste Bascaeid Sláinte
Tháinig méadú ar líon na mban a thug a leanaí
ar an saol i saoráidí sláinte, ó 70% in 2017 go
dtí 79% in 2018
Tháinig méadú in 2018 ar líon na mban
torrach a d’fhreastail ar chlinic réamhbhreithe
ceithre huaire nó níos mó (ANC4) ó 46% in
2017 go dtí 64%
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An Príomhphictiúr:
Mná ag ullmhú bia ag ócáid TradeMark East Africa
sa Tansáin. Grianghraf: RGET
Pictiúr ón gCás-staidéar:
Grúpa rannpháirteach in Aonach Scoláireachta an
Aontais Eorpaigh. An Afraic Theas, Bealtaine
2018. Grianghraf: RGET

An Tansáin

Sa Tansáin, tá 10 milliún duine idir 15 agus 24 bliain
d’aois agus táthar ag tuar go méadóidh an uimhir sin
go dtí 17 milliún duine faoin mbliain 2035. An
dúshlán forbartha is tábhachtaí atá le réiteach ag an
tír is ea cumhacht a thabhairt don ghlúin sin slite
maireachtála inbhuanaithe a aimsiú.
In 2018, bhí Éire in ann freagra níos fearr a thabhairt ar an dúshlán sin trí
shraith comhpháirtíochtaí straitéiseacha. Ag aithint go bhfuil mná óga a
dhá oiread faoi mhíbhuntáiste trí na cineálacha idirdhealaithe a bhíonn
os a gcomhair, cuireadh comhionannas inscne i gcroílár an
chuir chuige sin.
In 2018, sheol Éire treoirchlár nuálach chun oiliúint i dtuiscint ar
fhiontraíocht agus ar airgeadas a chur ar fáil do 850 fear agus bean
óg sa Tansáin. I gcomhpháirt le Femina HIP, d’urraigh Éire oideachas
1,830 cailín agus buachaill, idir 13-15 bliana d’aois, maidir le sláinte
agus cearta gnéasacha agus atáirgthe, agus foréigean ar bhonn inscne.
Comhlánaíodh an obair sin trí chomhpháirtíocht le UNICEF inar cuireadh
meascán de sheirbhísí sóisialta, sláinte, agus airgeadais ar fáil do 2,500 de
na hógánaigh is leochailí sa tír chun tacaíocht a thabhairt dóibh aistriú go
sábháilte go saol fásta bisiúil agus folláin.
Lean Éire ag tabhairt tús áite do shláinte na máthar trí thacaíocht do
sholáthar cúram sláinte príomhúla, agus as sin tháinig méadú 9% ar líon
na mban a bhí ag tabhairt naíonáin ar an saol i saoráidí cúram sláinte
agus méadú 18% ar líon na mban a bhí ag iompar clainne a bhí ag freastal
ar cheithre chuairt ar a laghad ar chlinicí réamhbheirthe. I measc na
tacaíochta sin freisin bhí comhpháirt láidir a bhain le hoiliúint, ag cuidiú
le 7,680 oibrí sláinte oilte a earcú.
In 2018, mhéadaigh Éire a cuid iarrachtaí freisin chun poiblíocht a
dhéanamh ar an gClár Oiliúna Comhaltachta thar raon páirtithe leasmhara
leathnaithe sa Tansáin. Fuarthas os cionn 500 iarratas mar gheall air
sin, an líon is airde a taifeadadh riamh. Bhí an Ambasáid i nDárasalám
rannpháirteach freisin in Aonach Scoláireachta an Aontais Eorpaigh mar
bhealach chun an clár a chur chun cinn i measc an phobail i gcoitinne.
Ina theannta sin, thug Éire tacaíocht do chéad Chruinniú Mullaigh Digiteach
na hÓige a cheapadh chun borradh a chur faoi scileanna agus deiseanna
fostaíochta sa gheilleagar digiteach.
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TradeMark East Africa
(TMEA), an Tansáin
In 2018, sheol Éire comhpháirtíocht nua le TradeMark East
Africa (TMEA), a bhí dírithe ar an timpeallacht i gcomhair
trádála agus gnó a neartú sa Tansáin. Is treo nua é an
comhpháirtíocht seo le TMEA toisc go ndéantar iarracht
leis díriú ar fhás eacnamaíoch uilechuimsitheach a chur
chun cinn. Tacaíonn TMEA le tionscnaimh ina bhféachtar
le trádáil agus infheistíocht a chothú agus as sin, deiseanna
oideachais agus fostaíochta. De réir mar a leanann Éire ag
iniúchadh na roghanna chun oibriú ar bhonn réigiúnach,
tabharfaidh an chomhpháirtíocht le TMEA sa Tansáin
ceachtanna luachmhara di chun treo a thabhairt do chur
chuige réigiúnach a d’fhéadfaí a ghlacadh chun tacaíocht a
thabhairt d’éascú trádála in Oirthear na hAfraice.
I dtacaíocht na hÉireann don TMEA tugtar tús áite do
Mhalairt Mharsantach (Tráchtearraí) na Tansáine, a bhfuiltear
ag súil go n-athróidh sé an trádáil a dhéantar ar tháirgí
talmhaíochta sa Tansáin agus go hidirnáisiúnta. I measc
na tacaíochta sin suiteáladh córais faisnéise trádála agus
forbraíodh bonneagar TFC. Tá Éire tiomanta do thacaíocht
a thabhairt do thíortha comhpháirtíochta chun a dtrádáil
inmheánach agus idirnáisiúnta a thógáil lena chinntiú
gur féidir leo an leas is fearr a bhaint as na buntáistí
eacnamaíocha atá le deiseanna trádála réigiúnaí agus
domhanda i gcoitinne.
Ag teacht le tiomantas daingean na hÉireann do
chumhachtú na mban, baineadh úsáid as tacaíocht na
hÉireann freisin chun cur ar chumas TMEA a Chlár Ban agus
Trádála a fhorbairt i gcomhar le Comhlachas Tráchtála Ban
na Tansáine. Tugtar tacaíocht sa chlár sin do thrádálaithe
mná sa Tansáin trí pháirceanna tionsclaíocha a bhunú do
phróiseálaithe bia ar mná iad, ag cur ar a gcumas leas a
bhaint as margaí lasmuigh den Tansáin.

Uganda
DAONRA:

42.9 milliún
OLLIONCAM NÁISIÚNTA
(OIN) PER CAPITA:

$1,658
IONAD AR INNÉACS UM
FHORBAIRT DHAONNA NA
NÁISIÚN AONTAITHE:

162
IONCHAS SAOIL:

60.2 bliain
TORTHAÍ 2018
Fuair 153,000 duine scothaosta ar fud Uganda an deontas do
sheanóirí. Bhí os cionn 27,000 de na daoine a fuair an deontas
in Karamoja, an chuid is boichte den tír agus an áit a ndíríonn
Éire a cuid oibre in Uganda. Leis an deontas sin, cruthaíodh fáil
mhéadaithe ar sheirbhísí sláinte agus oideachais
In 2018, bhí na scileanna ábhartha ag os cionn 837 duine óg (584
fear agus 253 bean) a d’oirfeadh don mhargadh saothair áitiúil ar
nós saothraíocht barr agus riar ainmhithe, tógála, mótarmheicnice,
táilliúireachta agus gruagaireachta agus ceirdeanna nach iad
I rith 2018, cinntíodh le tacaíocht na hÉireann go bhfuair 94,221
ógánach agus duine óg in Karamoja fáil ar sheirbhísí sláinte gnéasaí
agus atáirgthe agus VEID. Ina measc sin bhí comhairleoireacht
agus tástáil VEID, fáil ar fhrith-aisvíreasach, cóireáil ar
ionfhabhtuithe gnéas-tarchurtha, seirbhísí pleanála clainne,
comhairleoireacht, agus soláthar faisnéise
Thug Éire tacaíocht don deimhniú faoi stiúir UNHCR ar líon na
ndídeanaithe in Uganda lenar measadh go bhfuil 1.1 milliún
dídeanaí sa tír Tá córas nua deimhnithe bithmhéadraigh i
bhfeidhm anois, ag cinntiú go mbeidh na figiúirí maidir le líon na
ndídeanaithe iontaofa agus inchreidte
Tar éis ráig Ebola i nDaonphoblacht an Chongó agus an baol
mór a bhí ag teacht chun cinn go scaipfí é trasna na teorann go
hUganda, agus ag tarraingt ar ár dtaithí in Iarthar na hAfraice leis
an ráig roimhe sin, thacaigh Éire le gníomhaíochtaí coiscthe agus
ullmhachta Uganda trí €1 mhilliún a thabhairt don Eagraíocht
Dhomhanda Sláinte in 2018.
Trí chomhpháirtithe na Saoráide Rialachais Dhaonlathaigh,
chuaigh feachtais oideachais agus feasachta sibhialta i gcionn ar
bhreis is 5,700,000 duine
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An Príomhphictiúr:
Cailín óg ag déanamh obair scoile.
Grianghraf: RGET/Phil Behan

Pictiúr ón gCás-staidéar:
Daoine á gcur faoi oiliúint mar ghruagairí ar Chlár
Forbartha Aridland i gceantar Abim.
Grianghraf: Enabel

Uganda
Tá Sprioc Forbartha Inbhuanaithe 4, oideachas
d’ardchaighdeán a chinntiú, i gcroílár chlár cúnaimh
na hÉireann in Uganda, ina ndírítear ar fáil chothrom
ar oideachas d’ardchaighdeán in Karamoja, an
réigiún is boichte agus is mó faoi mhíbhuntáiste.
Mar aon le tacaíocht do chomhpháirtithe lena
n-áirítear UNICEF; an eagraíocht neamhrialtasach,
Straight Talk Foundation; agus gníomhaireacht
forbartha na Beilge, Enabel (Comhar Teicniúil na
Beilge roimhe seo), tá glór gníomhach ag Éirinn
freisin i ndíospóireacht maidir le beartas oideachais
ar leibhéal náisiúnta agus áitiúil.
Gabhann tacaíocht na hÉireann trí UNICEF agus a chomhpháirtithe,
lena n-áirítear an Aireacht Oideachais agus Spóirt, an rialtas áitiúil
agus eagraíochtaí neamhrialtasacha, chun tairbhe 283 bunscoil agus 28
meánscoil in Karamoja. Agus é d’aidhm aige caighdeáin oideachais a
fheabhsú, díríonn an clár ar éifeachtacht teagaisc níos fearr sa seomra
ranga agus cigireacht mhéadaithe, ach dírítear freisin ar neamhionannas
inscne (SFI 5) agus foréigean i gcoinne leanaí i scoileanna a laghdú. Mar
rud a chomhlánaíonn an tionscnamh seo, tacaíonn Éire freisin le beathú
scoile an Chláir Dhomhanda Bia chun tinreamh ar scoil a fheabhsú in
Karamoja, limistéar ina bhfuil neamhdheimhneacht an tsoláthair bhia
agus míchothú bia ar leibhéal mór.
I réigiún nach gcríochnaíonn ach 10% de na daoine an mheánscoil ann,
tugann Éire tús áite freisin d’oideachas dara agus tríú leibhéal trí chlár
sparánachta suaitheanta a chuir an Straight Talk Foundation i bhfeidhm.
Thacaigh scoláireachtaí ina ndírítear ar na daoine is leochailí, go dtí
seo, le breis is 1,000 scoláire (65% cailíní agus 35% buachaillí) dul níos
faide ná an bunleibhéal agus a ndeiseanna fostaíochta a fheabhsú. Tá
144 céimí ar éirigh leo gníomhach anois i gcumann alumni de chuid na
sparánachta, a bhfuil sé mar aidhm aige tairbhithe eile a spreagadh a
bheith mar eiseamláirí gníomhacha sa tsochaí, ag obair ar son thábhacht
an oideachais agus an tábhacht atá le fanacht ar scoil.
Díríonn an tríú cuid dár gcuid oibre san oideachas ar an ngairmoiliúint.
Oibríonn Éire i gcomhpháirt le gníomhaireacht forbartha na Beilge,
Enabel, chun tacú le dhá institiúid gairmoiliúna in Karamoja. Tá sé mar
aidhm ag an gclár sin na scileanna ábhartha a thabhairt do dhaoine
óga a d’oirfeadh do riachtanais an mhargaidh saothair áitiúil, ar nós
saothraíocht barr agus riar ainmhithe, tógála agus meicnice, agus
ceirdeanna eile a aithníodh trí scantaí bliantúla ar shaothar. Deimhníodh
i staidéir a rinneadh le céimithe go bhfuil rátáil shocheacnamaíoch de
60% sástachta, ag athdheimhniú fhiúntas an tionscnaimh.
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Oiliúint ar mhaithe le forbairt
scileanna agus slí mhaireachtála
“Thug an oiliúint seo dóchas dom.“
“Is maith liom gruagaireacht toisc go mbíonn mná go hálainn
ina diaidh agus táim in ann airgead a shaothrú leis,“ a dúirt
Immaculate Akot atá 25 bliain d’aois. Tá sí ar dhuine den
25 duine atá ag dul faoi oiliúint mar ghruagaire ar Chlár
Forbartha Aridland i gceantar Abim, comhpháirtí rialtais
áitiúil de chuid ghníomhaireacht forbartha na Beilge,
Enabel. Ó 2016 i leith, fuair Enabel maoiniú ó Ambasáid
na hÉireann in Uganda chun forbairt scileanna agus
gairmoiliúint a chur ar fáil in Karamoja.
Ní raibh saol éasca ag Immaculate, máthair óg shingil, ó fuair
athair a cuid buachaillí ar cúpla iad bás anuraidh. “Ní raibh
dada le déanamh agam sa bhaile agus bhí an saol deacair.
Mhol mo thuismitheoirí dom an oiliúint seo a dhéanamh in
ionad a bheith ag caoineadh gach lá. Tugann siad aire do mo
bhuachaillí fad is a bhímse anseo sa scoil chónaithe.“
Tar éis na hoiliúna sé mhí, tá Immaculate ag iarraidh a siopa
gruagaireachta féin a oscailt in Karenga, fo-chontae de
cheantar Kaabong ina bhfuil cónaí uirthi. “Níl ach gruagaire
amháin in Karenga, mar sin déarfainn go bhfuil deis agam tosú.
Thug an oiliúint seo dóchas dom.”
A bhuíochas don tacaíocht as Éirinn, eagraíonn Enabel
oiliúint ghruagaireachta cosúil leis an oiliúint a fuair
Immaculate mar chuid den chlár Tacaíocht i gcomhair
Scileanna Nua Uganda. Tá sé mar aidhm na scileanna a
thabhairt do dhaoine óga as Karamojong chun go mbeidh
níos mó deiseanna fostaíochta acu.
Deimhníonn bainisteoir an Chláir Christopher Komakich
go bhfuil “An Ciste Forbartha Scileanna ag cuidiú linn fás
trí dheis a thabhairt dúinn ár gcumas i gcomhair oiliúint ar
ardchaighdeán a mhéadú. D’fhorbraíomar straitéis freisin chun
dul i gcion ar mhuintir na háite.“
Tar éis na hoiliúna, is féidir le mic léinn tacaíocht bhreise
a lorg chun a gcuid gnóthaí féin a oscailt. Mar sin féin,
caithfidh siad a chruthú go bhfuil a gcuid pleananna
oibre inmharthana agus má éiríonn leo, tugtar tacaíocht
nuathionscanta dóibh agus leantar suas a gcuid oibre ina
dhiaidh sin.

An tSaimbia
DAONRA:

16.6 milliún
OLLIONCAM NÁISIÚNTA
(OIN) PER CAPITA:

$3,557
IONAD AR INNÉACS UM
FHORBAIRT DHAONNA NA
NÁISIÚN AONTAITHE:

144
IONCHAS SAOIL:

61.9 bliain

TORTHAÍ 2018
Tá Éire mórtasach as tacaíocht a thabhairt do
792 cailín as ceithre chúige sa tSaimbia chun
freastal ar mheánscoileanna trí sparánachtaí
le haghaidh táillí, cóiríochta, bia, iompair,
agus éide
Thug an Ambasáid tacaíocht do 15 chailín
tuaithe ó theaghlaigh leochaileacha chun
Dioplóma i Staidéar Foirgníochta a thabhairt
chun críche i gColáiste Thornpark in Lusaka
Shínigh an tAire Stáit ar a bhfuil freagracht
as an Diaspóra agus Forbairt Idirnáisiúnta,
Ciarán Cannon, T.D, comhaontuithe idir an
tSaimbia agus Éire chun comhoibriú polaitiúil
agus eacnamaíoch a threisiú idir an dá thír

34

An Príomhphictiúr:
Ceoltóirí Éireannacha ag seinm do leanaí ag scoil
áitiúil in Lusaka. Grianghraf: RGET
Pictiúr ón gCás-staidéar:
Is eiseamláirí iad Dinah, Adijah agus Lisa (C-D sa
phictiúr) de scoláirí díograiseacha sa 12ú grád a
fuair tacaíocht ó mhaoiniú na hÉireann faoin tuath
sa tSaimbia. Grianghraf: RGET

An tSaimbia

Tá clár cúnaimh na hÉireann ag soláthar tacaíocht
sparánachta trí eagraíochtaí na sochaí sibhialta
d’fhonn fáil ar oideachas meánscoile a éascú do
chailíní agus do leanaí leochaileacha eile sa
tSaimbia. Freastalaíonn na leanaí ar
phobalscoileanna den chuid is mó. Trí
chomhpháirtíocht le heagraíocht áitiúil de chuid na
sochaí sibhialta, Pobalscoileanna Oscailte na
Saimbia, maoiníonn Éire 200 buachaill agus cailín
leochaileach ar dílleachtaí iad i gCúigí Láir, Theas,
agus Lusaka chun freastal ar an scoil.
In ainneoin drochdhálaí maireachtála sa bhaile, bíonn fonn ar na leanaí a
gcuid oibre a dhéanamh ar scoil. Tacaíonn Éire freisin le 792 cailín ó chúlraí
teaghlaigh faoi mhíbhuntáiste i gceantair thuaithe na Saimbia chun leanúint
dá gcuid oideachais i Meánscoileanna an Rialtais nó Meánscoileanna
Pobail. Is eiseamláirí iad Dinah, Adijah agus Lisa (C-D sa phictiúr) de scoláirí
díograiseacha sa 12ú grád a fuair tacaíocht ó mhaoiniú na hÉireann, agus a
fuair seans dul ar thóir deiseanna tríd an oideachas. Cuid de chúnamh na
hÉireann maidir le SFI 4 ar Oideachas ar Ardchaighdeán agus SFI 5 maidir le
Comhionannas Inscne í an tacaíocht sin.

Leanaí ag éisteacht le ceol Éireannach ag scoil áitiúil in Lusaka.
Grianghraf: RGET
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CÁS-STAIDÉAR

Ag tacú le scoláirí faoin tuath sa
tSaimbia
Ní raibh aon bhealach ag Dinah Tembo, sula bhfuair sí
tacaíocht na hÉireann, chun leanúint lena meánscolaíocht
tar éis di a scrúduithe meánscoile sóisearaí a chur i gcrích trí
bliana ó shin. Ach tá sí anois ar tí a hoideachas meánscoile
a chur i gcrích agus ba mhaith léi staidéar a dhéanamh ar
leigheas ina dhiaidh sin.
Is é Adijah Sichambwa an chéad leanbh a rugadh as ceathrar,
agus a thóg a mháthair léi féin agus í ag tabhairt aire do
dheichniúr leanaí eile freisin anois. Mar gheall ar thacaíocht
na hÉireann laghdaíodh an t-ualach atá ar mháthair Adijah
atá ag streachailt faoi láthair a clann a chothú trína cuid
oibre mar dhíoltóir sráide. Tá rún ag Adijah slí bheatha
a bhaint amach i gcúrsaí leighis tar éis di a cuid staidéir
meánscoile a chur i gcrích.
Is í Lisa Sakala an dara leanbh a rugadh as seachtar. Chuir
cúnamh na hÉireann ar a cumas díriú ar a cuid staidéir agus
fuair sí an dara seans ar an oideachas. Toisc go bhfuil sí ar
ais ar scoil anois, tá dóchas aici go mbeidh sí in ann a cuid
oideachais a chur i gcrích agus ba mhaith léi a bheith ina
saighdiúir amach anseo.

An Afraic Theas agus an tSiombáib

TORTHAÍ 2018
Sa tSiombáib, bhain 11,000 duine a tháinig
slán ó fhoréigean ar bhonn inscne tairbhe as
seirbhísí ag Ionaid Ilfhreastail á maoiniú ag
Éirinn
San Afraic Theas, fuair 1,388 scoláire oiliúint
i scileanna saoil chun a gcuid seansanna
fostaíochta a aimsiú agus a choimeád a
mhéadú
San Afraic Theas, tugadh cúnamh do 14 mhac
léinn faoi mhíbhuntáiste a raibh cumas láidir
ceannaireachta iontu tabhairt faoi staidéar
iarchéimithe in Éirinn
Sa tSiombáib, d’éascaigh clár chearta an duine
a mhaoinigh Éire 11,000 cás nua dlí maidir le
mí-úsáid chearta an duine a éisteacht
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An Príomhphictiúr:
Comhordú náisiúnta á éileamh chun deireadh
a chur le foréigean ar bhonn inscne
Grianghraf: Sonke.

Pictiúr ón gCás-staidéar:
Cearta an duine a threisiú san Afraic Theas trí
ghníomh pobail ar fhoréigean ar bhonn inscne,
Northern Gauteng, an Afraic Theas.
Grianghraf: Oifig Idirchaidrimh na hAfraice Theas

An Afraic Theas agus an tSiombáib

Tharla go leor forbairtí móra sa chéad leath den
bhliain 2018 san Afraic Theas agus sa tSiombáib,
agus tugadh cúis dóchais don dá thír go ndéanfaí
leasuithe riachtanacha chun dul i ngleic le
bochtaineacht agus le neamhionannas. Cé go bhfuil
an dóchas sin le brath san Afraic Theas fós, tháinig
meath suntasach ar chomhthéacs polaitiúil agus
eacnamaíoch sa tSiombáib sa dara cuid den bhliain.
Díríodh go láidir ar scileanna a thógáil i gcomhair fostaíochta san Afraic
Theas, agus bhronn Clár Comhaltachta Kader Asmal na hAmbasáide
scoláireachtaí ar 14 mac léinn nua chun staidéar a dhéanamh ar chúrsaí
Máistreachta in Ollscoileanna Éireannacha. D’éascaigh an Ambasáid
bunú agus seoladh cumann alumni agus d’éascaigh sí nasc idir an
cumann nua agus an líonra gnóthaí Éireannacha sa réigiún.
Mar fhreagra ar fhianaise ón earnáil phríobháideach nach raibh céimithe
as go leor de choláistí teicniúla na dtíortha ‘réidh chun oibre’, thacaigh
Éire le hoiliúint i scileanna saoil i gcúig choláiste theicniúla. Faoi
dheireadh na bliana 2018, bhí oiliúint curtha ar 1,388 mac léinn chun a
muinín a mhéadú agus scileanna san áit oibre a fheabhsú.
Colún lárnach de straitéis na hAmbasáide is ea comhionannas
inscne a chur chun cinn agus oibriú leis an tsochaí shibhialta agus le
comhpháirtithe forbartha eile chun cosc a chur ar fhoréigean ar bhonn
inscne san Afraic Theas, sa tSiombáib agus san fho-réigiún. Feabhsaíodh
comhpháirtíocht thábhachtach le Mná na Náisiún Aontaithe i rith na
bliana agus mar gheall air sin cuireadh straitéis inscne Phobal Forbartha
na hAfraice Theas (SADC) i gcrích.
Sa tSiombáib, rinneadh dul chun cinn leanúnach i gclár atá á mhaoiniú ag
Éirinn chun sláinte máithreacha agus leanaí a fheabhsú. Lean tacaíocht
leanúnach na hÉireann do chlár de chuid na sochaí sibhialta atá á
mhaoiniú ag roinnt deontóirí le dul i ngleic le sáruithe ar chearta an duine
sa tSiombáib. Próiseáladh 11,000 cás nua dlí maidir le mí-úsáid ar chearta
an duine in 2018.
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CÁS-STAIDÉAR

Tacaíocht do dhaoine a thagann
slán ó fhoréigean ar bhonn inscne
Ar an 27 Aibreán 2017, i mbailecheantar bocht Diepsloot,
ó thuaidh de Johannesburg, rinne a hiar-bhuachaill Joshua
ionsaí brúidiúil ar Mantwa agus d’éignigh sé í (athraíodh na
hainmneacha). Chuir Mantwa cás coiriúil ar bun i gcoinne
Joshua agus cuireadh ar aghaidh chuig comhpháirtí
d’Ambasáid na hÉireann í, Lawyers Against Abuse (LvA).
Thug LvA tacaíocht dhlíthiúil chriticiúil agus tacaíocht
shíceasóisialta di, ag tosú ar thuras chun ceart agus cóir a
bhaint amach, turas a thógfadh 22 mí.
In ainneoin fianaise láidir DNA a bhí ag ceangal Joshua
leis an gcoir, chuaigh an triail ar aghaidh ar feadh os cionn 16
mhí mar gheall ar sheifteanna Joshua a chuir moill ar an gcás,
toisc go raibh seanchleachtadh aige ar an gcóras ceartais
choiriúil, agus fear a raibh ceithre chúis éignithe ina aghaidh
roimhe sin. Chuir duine den cheathrar ban lámh ina bás féin
agus theith duine eile óna teach in Diepsloot.
Le tacaíocht leanúnach Lawyers Against Abuse, choinnigh
Mantwa a misneach in ainneoin imeaglú agus bagairtí. Mar
chuid den tacaíocht a fuair sí ón LvA bhí comhairleoireacht,
leanúint suas le gníomhairí ábhartha an stáit, agus cás
Mantwa a ullmhú i gcomhair cúirte.
Ar an 21 Feabhra 2019, ciontaíodh Joshua sa deireadh thiar
agus gearradh pianbhreith air. Ag machnamh ar an gcás, chuir
Mantwa a buíochas in iúl. “Táim fíorbhuíoch díobh siúd a throid
chomh fíochmhair sin dom”. Leanann Ambasáid na hÉireann in
Pretoria ag obair le heagraíochtaí na sochaí sibhialta ar nós
Lawyers Against Abuse agus le gníomhaireachtaí na Náisiún
chun cosc a chur ar fhoréigean ar bhonn inscne agus chun
tacú le marthanóirí an fhoréigin sin.

An Chéinia
DAONRA:

50 milliún
OLLIONCAM NÁISIÚNTA
(OIN) PER CAPITA:

$2,961
IONAD AR INNÉACS UM
FHORBAIRT DHAONNA NA
NÁISIÚN AONTAITHE:

142
IONCHAS SAOIL:

67.3 bliain

TORTHAÍ 2018
Neartaíodh an caidreamh trádála idir Éire
agus an Chéinia trí dhá mhisean trádála chun
na hÉireann a éascú agus trí chaibidlíochtaí
maidir le Comhaontú um Chánachas Dúbailte
Mar thoradh ar dhá chuairt Aireachta go
Céinia as Éirinn cuireadh comhaontuithe
foirmiúla i gcrích chun tacú le fás eacnamaíoch
ionchuimsitheach, rannpháirtíocht mhór
maidir leis an nGeilleagar Gorm, agus roinnt
imeachtaí cultúrtha
Áiríodh le Cur i bhfeidhm Straitéis Agraibhia
na hÉireann-na Céinia forbairtí cumais
feirmeoirí le sealúchais bheaga agus mar
gheall air sin ar fad tháinig méadú faoi
cheathair ar thorthaí na mbarr
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An Príomhphictiúr:
Scoláirí as an gCéinia rannpháirteach i
dtaispeántas náisiúnta eolaíochta agus
teicneolaíochta i Nairobi,
mí Iúil 2018. Grianghraf: RGET
Pictiúr ón gCás-staidéar, thuas ar dheis:
Déanann scoláirí comóradh ag an gcéad
Taispeántas Náisiúnta Eolaíochta agus
Teicneolaíochta - Eolaí Óg na Céinia.
Grianghraf: RGET

Pictiúr ón gCás-staidéar, thíos ar chlé:
Buaiteoirí ag fáil a ngradaim ag an gcéad
Taispeántas Náisiúnta Eolaíochta agus
Teicneolaíochta - Eolaí Óg na Céinia.
Grianghraf: RGET

An Chéinia

Tar éis bliain chorraitheach toghcháin
in 2017, bhí muintir na Céinia ag
iarraidh cúrsaí a chur ar ais ina gceart.
Bhí sé sin níos éasca de bharr
iarrachtaí an Uachtaráin Uhuru
Kenyatta agus cheannaire an
fhreasúra, Raila Odinga, i
dtionscnamh Building Bridges chun
teannais pholaitiúla sa tír a mhaolú.

Chomhaontas na hEarnála Príobháidí sa Chéinia. In 2018,

Bhí fás eacnamaíoch ionchuimsitheach agus timpeallacht

d’fheirmeoirí trí thionscadal tógála cumais a sheoladh sa

ghnó níos láidre ina bpríomhthosaíochtaí in 2018 agus i

slabhra luacha prátaí. Faoi dheireadh na bliana 2018, bhí

measc na hoibre a rinneadh sa réimse sin bhí an tacaíocht

na feirmeoirí ar díríodh orthu ag baint tairbhe as méadú

a tugadh d’Údarás Infheistíochta na Céinia agus do

faoi cheathair ar thorthaí barr.
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thug an Banc Domhanda ar aird go ndeachaigh an Chéinia
suas 19 bpointe go dtí 61 ó 80 ó thaobh éascaíochta gnó a
dhéanamh ann.
D’eagraigh líonra Ghnó na hÉireann sa Chéinia roinnt
imeachtaí ar chúrsaí gnó agus na Spriocanna Forbartha
Inbhuanaithe chun tacaíocht a thabhairt do chuideachtaí
chun léiriú a thabhairt ar an tionchar sóisialta.
Trí chomhpháirtíocht phoiblí agus phríobháideach,
tugadh tacaíocht do shlite maireachtála feabhsaithe

An Nigéir
DAONRA:

193.4 milliún
OLLIONCAM NÁISIÚNTA
(OIN) PER CAPITA:

$5,231
IONAD AR INNÉACS UM
FHORBAIRT DHAONNA NA
NÁISIÚN AONTAITHE:

157
IONCHAS SAOIL:

53 bliain

Níl Falmata Isa agus Aisha Adamu in ann a gcuid sceitimíní a cheilt nuair a
bhronnann Gníomhaireacht Stáit Borno a mBunteastas Litearthachta orthu as
Oll-Litearthacht tar éis dóibh clár litearthachta agus uimhearthachta naoi mí a
chur i gcrích go rathúil. Grianghraf: PLAN International Nigeria/Gregory Okonofua

In 2018, bhí an Nigéir ar an tír is mó ina
raibh daoine ag maireachtáil faoi
bhochtaineacht inti ar domhan. Dhírigh
Éire ar chúnamh a thabhairt dóibh siúd is
mó a raibh tionchar ag an ngéarchéim
dhaonnúil i réigiún Lake Shad orthu. Tá
an ghéarchéim, a tharla de bharr
cheannairc Boko Haram, fós ar cheann de
na géarchéimeanna is tromchúisí ar
domhan; in 2018 bhí 7.7 milliún duine ar
theastaigh cúnamh daonnúil uathu sna trí
stát is mó a raibh tionchar ag an
ngéarchéim orthu in oirthuaisceart
na Nigéire.

Leanann easáitiú inmheánach ag cruthú angair do chuid mhaith
agus cruthaíonn sé dúshlán don phobal daonnúil. Ag tús na bliana
2018, bhí 1.6 milliún duine easáitithe go hinmheánach. D’ardaigh
an figiúr sin go dtí 1.8 milliún duine faoi dheireadh na bliana de
réir mar a tháinig tuilleadh daoine isteach as limistéir nach raibh
fáil orthu roimhe sin. Measadh gur chuir neamhdheimhneacht an
tsoláthair bhia isteach ar 1.7 milliún duine faoi dheireadh na bliana
2018 agus bhí 1 mhilliún leanbh idir 6 agus 59 mí ag fulaingt ó
ghéar-mhíchothú.
Tá Éire meáite ar chúnamh saoil a chur ar fáil dóibh siúd is mó i
ngátar in oirthuaisceart na Nigéire. Ón mbliain 2015, thug Éire os
cionn €17 milliún i gcúnamh daonnúil do ghéarchéim Lake Chad
trí chomhpháirtithe ar nós Chiste Daonnúil na Nigéire, Choiste
Idirnáisiúnta na Croise Deirge agus Eagraíochtaí Neamhrialtasacha.
In 2018, chuir Ambasáid na hÉireann sa Nigéir Ciste Freagartha
Éigeandála Daonnúla ar bun ar bhonn píolótach. Seo scéim bheag
deontais chun idirghabháil a dhéanamh i gcásanna éigeandála a
bhaineann leis na grúpaí agus leis na pobail is leochailí sa tsochaí.
Is ionstraim sholúbtha é an ciste seo chun torthaí ard-tionchair
agus intomhaiste a sholáthar trí idirghabhálacha caoithiúla
agus éifeachtacha.
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An Phalaistín

Ar chlé: Leanaí i nGaza ina suí i dtrunc seanchairr.
Grianghraf: Ahmad Hasaballah

Thug Éire €15.38 milliún i dtacaíocht do
mhuintir na Palaistíne in 2018, an leibhéal
is airde uainn riamh. Féachann ár gclár le
cabhrú le feabhas inbhuanaithe i
gcáilíocht saoil na bPalaistíneach is
leochailí. Tá sé sin ar aon dul le
tacaíocht láidir pholaitiúil do réiteach dhá
Stát caibidlithe ar an gcoimhlint idir
Iosrael agus an Phalaistín.

Ar dheis: Tá Raees, buachaill atá bodhar, ag spraoi le
roth agus maide agus a dheartháir beag, Jabalia, ag
imeacht ina dhiaidh. Grianghraf: Ahmad Hijazi

oideachais, agus faoisimh a chur ar fáil do 5.4 milliún dídeanaí
Palaistíneach atá cláraithe.
Tá soláthar scoláireachtaí tábhachtach freisin don obair a dhéanann
Éire sa Phalaistín. I rith na cuairte a thug sé ar an réigiún go luath
in 2018, d’fhógair an Tánaiste maoiniú méadaithe le haghaidh
scoláireachtaí mar an chéad chéim i gclár scoláireachta leathnaithe
a bheidh le cur i bhfeidhm de réir a chéile as seo go ceann cúig

Tá sé mar thosaíocht ag Éirinn oideachas d’ardchaighdeán

bliana.

a chur ar fáil do gach Palaistíneach i gcomhar lenár

In 2018, thug Éire tacaíocht freisin do ghníomhaíochtaí Oifig na

gcomhpháirtithe in Údarás na Palaistíne agus
Gníomhaireacht na Náisiún Aontaithe um Fhóirithint agus
Oibreacha ar mhaithe le Dídeanaithe Palaistíneacha sa
Neasoirthear (UNRWA). Leanamar in 2018 ag cinntiú go
mbeidh fáil chothrom agus shábháilte ar oideachas, chun
forbairt oideachais ar ardchaighdeán a chur chun cinn,
agus córais phleanála agus rialachais a neartú. Le tacaíocht
na hÉireann, bhí 19,000 múinteoir rannpháirteach i
scéimeanna oiliúna agus oideachais leanúnaigh. Tógadh sé
scoil nua, agus cuireadh tús leis an tógáil ar 16 scoil eile.
Oibríonn UNRWA lena chinntiú gur féidir le leanaí
Palaistíneacha ar dídeanaithe iad teacht ar oideachas
ar ardchaighdeán trína líonra de os cionn 700 scoil sa

Náisiún Aontaithe um Chomhordú Gnóthaí Daonnúla (UNOCHA),
Chuibhreannas um Chosaint don Bhruach Thiar, eagraíochtaí
sochaí sibhialta na Palaistíne agus Iosrael a oibríonn don cheartas
agus do chearta an duine, Oifig Ard-Choimisinéir na Náisiún
Aontaithe um Chearta an Duine i gcríoch áitithe na Palaistíne, mar
aon le heagraíochtaí neamhrialtasacha atá bainteach le cláir um
chothú na síochána.
TORTHAÍ 2018
Chuathas i ngleic leis an gCiste Daonnúil um
Chríoch Phalaistíneach, faoi fhorghabháil le
riachtanais athshlánaithe na bPalaistíneach a
gortaíodh ag taispeántais theorainn Ghaza le
cabhair ó mhaoiniú na hÉireann

Mheánoirthear, lena n-áirítear i dtimpeallachtaí coimhlinte
amhail Gaza agus an tSiria. Bhí dúshláin maoinithe agus
oibríochta os comhair an UNRWA in 2018, dúshláin nach
raibh aon choinne leo. Mar sin féin, fágadh scoileanna
ar oscailt, ag cosaint ceart chun oideachais do os cionn
leathmhilliún leanbh. Sholáthair Éire €9 milliún don
UNRWA in 2018, méadú 64% ar a leithdháileadh do
2017 rud a chuir ar a gcumas seirbhísí criticiúla sláinte,
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Chuidigh tacaíocht na hÉireann chun sé scoil
nua a thógáil in 2018 agus cuireadh tús leis an
tógáil ar 16 cinn eile
Thacaigh maoiniú na hÉireann don UNRWA le
hoideachas ar ardchaighdeán a chur ar fáil do
bhreis is leathmhilliún dídeanaí Palaistíneach
óg sa Mheánoirthear

Freagairt na hÉireann
ar Ghéarchéimeanna
Daonnúla ar fud an
domhain

Máthair agus leanbh sa tSúdáin.
Grianghraf: Taras Pronin

Go domhanda

International Ireland, Trócaire agus World Vision Ireland.

Bhí géar-riachtanais dhaonnúla dhomhanda ann fós in
2018, agus bhí cúnamh de dhíth ó os cionn 130 milliún
duine chun iad a thabhairt slán as géarchéimeanna
daonnúla timpeall an domhain. In 2018, bhí ról
gníomhach ag Éirinn san fhreagairt iltaobhach ar
ghéarchéimeanna éigeandála ar fud an domhain. I mí
an Mheithimh, ghlac Éire Cathaoirleacht ar Ghrúpa
Tacaíochta Deontóirí OCHA – gníomhaireacht na Náisiún
Aontaithe a bhí freagrach as an bhfreagairt dhaonnúil
idirnáisiúnta a chomhordú. Seo post lárnach, a chuir ar
chumas na hÉireann oibriú le OCHA agus le deontóirí
móra eile chun feabhsuithe a lorg ar an mbealach a
bhfreagraíonn an pobal idirnáisiúnta do ghéarchéimeanna
daonnúla. Rinne Éire obair mhór freisin le hiarrachtaí
iltaobhacha chun dul i ngleic leis an riachtanas daonnúil,
lena n-áirítear €12 mhilliún a leithdháileadh ar Lárchiste
um Fhreagairt Éigeandála na Náisiún Aontaithe,
leithdháileadh $9.5 milliún i bpríomh-mhaoiniú do
ICRC, agus leithdháileadh $7.5 milliún i bpríomhmhaoiniú do UNHCR. Fostaíodh 18 saineolaí ó uainchlár
mearfhreagartha na hÉireann freisin chun cabhrú le
ceithre ghníomhaireacht de chuid na Náisiún Aontaithe i
ndeich dtír, ón mBanglaidéis go dtí an Túinéis.

Tugadh deis do na comhpháirtithe leis an airgead sin
cúnamh daonnúil a sholáthar, chomh maith le tionscadail
a raibh sé mar aidhm leo athléimneacht agus slite beatha
trí chéile a fheabhsú do os cionn 1.5 milliún duine in 28 tír.

An Meánoirthear
Leanann an choimhlint sa Mheánoirthear ag brú péire de
na géarchéimeanna daonnúla is mó ar domhan, sa tSiria
agus in Éimin. In 2018, chuir Éire €25 milliún i maoiniú
ar fáil don tSiria agus do thíortha comharsanachta, agus
é sin ar an bhfreagairt aonair is mó a thugamar go dtí seo
ar ghéarchéim dhaonnúil. Tháinig meath géar ar an gcás
daonnúil in Éimin in 2018, agus bhrí breis is 22 milliún
duine ar theastaigh cúnamh uathu anois, agus baol mór
gorta sa tír. Mhéadaigh Éire a cabhair do Chiste Daonnúil
Éimin go dtí $5 mhilliún.

An Afraic
Dírímid fós ar an Afraic dár maoiniú daonnúil, agus
riachtanas daonnúil ann de bharr coimhlinte agus
easáitiú, go háirithe sa tSomáil, sa tSúdáin Theas, i
bPoblacht na hAfraice Láir, i bPoblacht Dhaonlathach an
Chongó agus in abhantrach Lake Chad. Aithníonn Éire go
bhfuil sé fíorthábhachtach dul i ngleic le bunchúiseanna

Is comhpháirtí fíorthábhachtach iad eagraíochtaí

an riachtanais dhaonnúil, agus i measc idirghabhálacha

neamhrialtasacha na hÉireann chun cúnamh daonnúil

eile, chuir sí maoiniú ar fáil don Údarás Idir-rialtasach ar

a sholáthar. Cuireadh €17.8 milliún ar fáil do shé cinn

Fhorbairt (IGAD) d’fhonn cainteanna síochána a éascú sa

de chomhpháirtithe eagraíochtaí neamhrialtasacha –

tSúdáin Theas.

Christian Aid Ireland, Concern, Oxfam Ireland, Plan
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Yasmine, 18, Camarún, printíseach as ionad gairmoiliúna agus
oiliúna, ag obair ina siopa oibre nua.
Grianghraf: PLAN International, Éire

An Áise

Chuir briseadh amach na géarchéime leis na fadhbanna

Tháinig géarchéimeanna eile chun cinn freisin in
2018. D’fhulaing an Indinéis roinnt tubaistí nádúrtha,
agus chabhraigh Éire leis an bhfreagairt trínár
gcomhpháirtíocht le Cónaidhm Idirnáisiúnta Chumainn
na Croise Deirge agus an Chorráin Dheirg (IFRC). Níl aon
réiteach fós ar an drochbhail atá ar dhídeanaithe Róihinse
a chuaigh ar a dteitheadh as Maenmar, agus lean Éire ag
tabhairt tacaíochta d’iarrachtaí UNHCR sa Bhanglaidéis.

sóisialta agus eacnamaíocha i bpobal Yasmine, a bhí sách
dona cheana féin. Tá an talamh atá ar fáil i gcomhair
feirmeoireachta agus innilt ainmhithe laghdaithe go mór
mar gheall go bhfuil na dídeanaithe á húsáid. Chuir sé
sin isteach ar fheirmeoireacht agus ar ghníomhaíochtaí
socheacnamaíocha phobal Yasmine, mar aon leis na
pobail óstaigh go léir i gcrios na géarchéime. Chuir
an cás isteach ar theaghlach Yasmine freisin. Ach an
oiread le daoine óga eile ar comhaois léi féin i gcrios na

Cás-Staidéir

géarchéime, bhí cruatan agus easpa féinmhuiníne ag cur

CAMARÚN

spáis againn roimhe seo chun gníomhaíochtaí feirmeoireachta

isteach ar Yasmine. Dúirt athair Yasmine “Bhí ár ndóthain

“Tá seachtar clainne ag mo thuismitheoirí (ceathrar cailíní, triúr

agus innilt ainmhithe a dhéanamh, rud a chabhraigh linn aire

buachaillí). Bhí sé an-deacair go deo ag mo thuismitheoirí aire a

a thabhairt dár gcuid leanaí. Ach ón mbliain 2014 i leith nuair

thabhairt dúinn. Mar gheall air sin, d’fhág mise an scoil, agus

a thosaigh líon mór dídeanaithe agus daoine atá easáitithe

bhínn ag spaisteoireacht timpeall agus mo chroí trom lán le náire.

go hinmheánach ag dul isteach inár bpobal, thosaigh siad ag

Chuir sé isteach go mór orm go raibh mo theaghlach ag fulaingt,

roinnt ár spásanna talún linne. Rinne sé sin difear mór dár

agus nach raibh mé in ann breathnú amach dom féin, gan trácht

ngníomhaíochtaí agus d’éirigh an saol an-chrua. Ní raibh mé in

ar chúnamh a thabhairt le freastal ar mo dheartháireacha agus

ann riachtanais mo chuid leanaí a shásamh mar a bhí mé roimhe

deirfiúracha agus mo thuismitheoirí.” Tagann na cuimhní

seo, agus mar sin b’éigean do Yasmine an scoil a fhágáil, ionas go

cinn sin ó Yasmine, tairbhí óg 18 mbliana, as ionad

bhféadfainn féin díriú níos mó ar na leanaí is óige.”

gairmoiliúna Plan International, á mhaoiniú ag Éirinn
i gCampa Dídeanaithe Minawoo i bhfad ó thuaidh i
gCamarún. Is Camarúnach as Zamai í Yasmine, pobal
óstach do dhídeanaithe as an Nigéir i gcampa Minawoo.
Chuir an ghéarchéim armtha de bharr cheannairí
Ioslamacha na Nigéire isteach go mór ar an bpobal in
Abhantrach Lake Chad.

Le tacaíocht Plan International agus ceannairí ina
pobal, bhí an t-ádh ar Yasmine gur roghnaíodh í le
bheith páirteach i ngrúpa 100 duine óg (98 cailín, beirt
bhuachaillí) chun páirt a ghlacadh i gclár ionsáite
gairmoiliúna agus socheacnamaíoch 2018 in Ionad
Minawoo. D’fhreastail Yasmine ansin ar ghairmoiliúint
sé mhí i dtáilliúireacht agus d’éirigh léi é a chur i gcrích
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go rathúil. Ag deireadh na hoiliúna, cuireadh Yasmine

Bhí Hadeel agus a deartháireacha agus a deirfiúracha ina

agus a comhfhoghlaimeoirí isteach i ngrúpaí. Chun

gcónaí lena n-athair, agus ní raibh aon rogha ag an leanbh

tacaíocht a thabhairt dóibh a slí bheatha a sheoladh,

ba shine, Hadeel, ach an scoil a fhágáil nuair a bhí sí sa

tairgeadh spás oibre, trealamh táilliúireachta agus éadach

cheathrú grád. Bhí díomá ar Hadeel cailleadh amach ar a

do gach grúpa. Níorbh fhada gur shocraigh Yasmine agus

cuid oideachais agus a cairde, agus ina ionad sin í ag cur tús

a comhghleacaithe síos ina gcuid oibre agus thosaigh siad

le saol ina mbeadh sí ag glanadh an tí, ag cócaireacht, agus

ag saothrú ar a gcuid scileanna nua táilliúireachta agus

ag tógáil na leanaí eile sa chlann, agus í i mbaol go gcuirfí

fiontraíochta. “A bhuíochas don spás oibre agus don trealamh

iallach uirthi duine éigin a phósadh go hóg.

a tugadh dúinn, bhíomar in ann go leor gúnaí a fhuáil agus a
dhíol, agus neart cliant nua a fháil. Leis sin bhí mé in ann airgead
a shaothrú, rud a chabhraigh liom aire a thabhairt dom féin agus
tacaíocht a thabhairt do mo dheartháireacha agus deirfiúracha,
go háirithe lena gcuid scolaíochta. Táim an-sásta leis an tacaíocht
seo, agus beidh mé níos buíoch arís má cheannaítear inneall
bróidnéireachta dúinn.”

Cúig bliana ina dhiaidh sin, chuala Hadeel faoin Ionad
Tacaíochta Sóisialta (SSC) in Marka ó dhuine dá cuid gaolta.
Chláraigh Hadeel ar an gclár oideachais neamhfhoirmiúil a
bhí á mhaoiniú ag Plan International na hIordáine, trí chlár
cúnaimh na hÉireann. Cuireann an SSC gníomhaíochtaí eile
ar fáil freisin cosúil le hoiliúint i scileanna saoil, tacaíocht
shíceasóisialta, agus gníomhaíochtaí caitheamh aimsire.

D’éirigh le Yasmine mar gheall ar iarrachtaí an tionscadail
rochtain ar oideachas ar ardchaighdeán a fheabhsú do
dhídeanaithe agus do leanaí agus d’ógánaigh idir 0-24
bliain as an bpobal óstach, ar chuir an choimhlint laistigh
de champa Minawoo isteach orthu agus na pobail óstaigh
sa réigiún i bhfad ó thuaidh i gCamarún. Thacaigh an
tionscadal le daoine óga foghlaim faoi ioncam a dhéanamh
agus tús a chur le gníomhaíochtaí chun ioncam a ghiniúint
i gcampa dídeanaithe Minawoo agus sna trí phobal óstaigh
in Gawar, Gadala, agus Zamai.

Nuair a chuaigh Hadeel isteach san Ionad Tacaíochta
Sóisialta an chéad lá riamh, bhí a cuid scileanna
léitheoireachta agus scríbhneoireachta an-lag.
Tháinig athrú air sin de réir mar a d’oibrigh sí le modhanna
teagaisc a spreag í, a thacaigh léi, agus a chuir leis an
uaillmhian a bhí aici Tar éis seacht seisiún SSC a thógáil
ar feadh bliain amháin, ba ghearr go raibh Hadeel i bhfad
níos feasaí ar a cuid inniúlachtaí féin, rud a mhéadaigh
a féinmhuinín. Níl uaithi anois ach leanúint dá cuid
oideachais agus é a chur i gcrích.

AN IORDÁIN

“Táim buíoch de Dhia as áit a fháil dom a chúitíonn an méid atá

Tá Hadeel Al Abaid, cailín 14 bliana d’aois as an Iordáin, ina

caillte amach agam sa saol. Ach a bheith anseo, d’éirigh mé níos

cónaí in Ruseyfa, ó thuaidh de Amman. Bhíodh sí ina cónaí

muiníne, d’fhás mo chuid feasachta agus m’fhéinmheas. Tá mo

lena teaghlach – a hathair, a máthair, beirt deartháireacha,

thuismitheoirí ar ais le chéile anois, ach tá an cineál céanna saoil

agus beirt deirfiúracha – ach scaradh iad mar gheall ar

againn leis na fadhbanna agus na heasaontuithe céanna. Mar sin

dheacrachtaí a bhí ag a tuismitheoirí.

féin ní dhéanfaidh sé sin difear do mo thinreamh ag an ionad, mar
anois breathnaím ar an ionad mar mo bhaile,” a dúirt Hadeel.

Hadeel Al Abaid, cailín 14 bliana déag as an Iordáin, ar scoil in
Ruseyfa, ó thuaidh de Amman. Grianghraf: PLAN International, Éire
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Sahra Osman Diriye, múinteoir i mBunscoil Mareeya, Puntland, an tSomáil.
Grianghraf: World Vision Somalia

AN TSOMÁIL

a fuair sí, d’iarrachtaí an phobail, agus na saoráidí nua a

Is timpeallacht gharbh i gcomhair foghlama é ceantar Eyl in

bhí níos báúla do chailíní, tá ríméad ar Fatuma anois faoin

Puntland sa tSomáil, agus is minic go sroicheann an teocht

athrú atá ag tarlú: “Bím i gcónaí ag rá le mo chuid cairde gurb é

48 céim anseo, ach ní chuireann sé sin drochmhisneach ar

an t-oideachas an rud is tábhachtaí dá dtodhchaí. Táim sásta gur

Fatuma Abdirashid Harsan atá 13 bliana d’aois.

shocraigh roinnt acu a teacht liom ar scoil.”

“Tá an t-oideachas go maith mar gheobhaidh mé post maith agus

Sa dá bhliain ó cuireadh an tionscadal ar bun, tháinig

saothróidh mé ioncam; táim ag obair go crua, ag cur mo chuid

méadú 70% ar chlárú agus is cailíní anois iad díreach os

iarrachtaí go léir i mo chuid ceachtanna,” a dúirt sí. Tá Fatuma

cionn leath de na scoláirí. Bhí an tinreamh níos éasca do

ar dhuine den 233 dalta ag Bunscoil Mareeya, cuid de

chailíní toisc go raibh leithris dóibh féin acu anois agus

thionscadal World Vision le haghaidh Oideachas agus

fáil ar earraí sláintíochta rud a chiallaíonn go raibh siad

Cosaint Fheabhsaithe, á mhaoiniú ag Cúnamh Éireann.

in ann freastal ar an scoil gan stró. Tá na múinteoirí níos

Tógadh trí sheomra ranga leis an tionscadal, leithris ar
leith ag na cailíní agus na buachaillí, agus umar uisce
5,000 lítear sa chompún. Déanann Fatuma cur síos ar an
gcaoi ar cheap go leor cailíní roimhe sin nach raibh an
scoil feiliúnach dóibh féin. A bhuíochas den spreagadh
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ábalta freisin tacaíocht a thabhairt do na cailíní agus do na
buachaillí, toisc eolas agus scileanna níos fearr a bheith
acu, ní hamháin ar an gcuraclam, ach freisin maidir le
freagra a thabhairt ar chásanna éigeandála agus ag dul i
ngleic le foréigean ar bhonn inscne.

Oibriú le daoine eile: An tAontas Eorpach, na
Náisiúin Aontaithe agus na hInstitiúidí Airgeadais
Idirnáisiúnta
An tAontas Eorpach

an Aigéin Chiúin (ACP) maidir le comhaontú nua

Tá an tAontas Eorpach, mar aon lena Bhallstáit, fós
ar an deontóir forbartha domhanda is mó, ag soláthar
trí chéile níos mó ná €76 billiún i gCúnamh Oifigiúil
Forbartha in 2017, agus breis is €13 bhilliún de sin ag
teacht ó institiúidí an Aontais. In 2018, thug Éire os cionn
€208 milliún d’ionstraimí don chomhar forbartha san
Aontas, go príomha trí chúnamh na hÉireann do bhuiséad
ginearálta an Aontais, i dteannta cúnamh €42.2 milliún
do Chiste Forbraíochta na hEorpa, €7.3 milliún do Chiste
Iontaobhais AE don Afraic agus €5.9 milliún don tSaoráid
do Dhídeanaithe sa Tuirc.

chun teacht in ionad Chomhaontú Comhpháirtíochta
Cotonou, a rachaidh in éag in 2020. Is é Comhaontú
Comhpháirtíochta Cotonou an chomhpháirtíocht is
mó, agus is cuimsithí, agus is faide a mhair idir bloic
réigiúnacha ar domhan. Cuireadh tús leis an gcur is
cúiteamh freisin in 2018 le haghaidh an chéad bhuiséid
eile san Aontas Eorpach ón mbliain 2021, an Creat
Airgeadais Ilbhliantúil. Lárnach sa Chreat sin beidh an
togra le haghaidh Ionstraim Chomhair Chomharsana,
Forbartha agus Idirnáisiúnta (NDICI) ag a bhfuil sé mar
aidhm rannpháirtíocht sheachtrach an Aontais Eorpaigh
maidir le forbairt a neartú. Tá ról gníomhach fós ag Éirinn

In 2018, seoladh togra nua Comhghuaillíocht idir an Afraic

sna próisis sin.

agus an Eoraip le haghaidh Infheistíocht agus Poist Inbhuanaithe

Tacaíocht an Aontais Eorpaigh don
Oideachas

chun borradh suntasach a chur faoi infheistíocht san
Afraic, trádáil a neartú, poist a chruthú, agus infheistiú in
oideachas agus i scileanna. Tógann sé sin ar na tiomantais

Thacaigh an tAontas Eorpach le hoideachas in 2018 i thart

ó Chruinniú Mullaigh an Aontais Afracaigh/an Aontais

ar 100 tír trí ionstraimí maoinithe agus trína thacaíocht

Eorpaigh a bhí ar siúl i mí na Samhna 2017 in Abidjan,

do chomhpháirtíochtaí oideachais dhomhanda. Díríodh

chomh maith le Plean Infheistíochta Seachtraí an

go háirithe ar neartú na gcóras oideachais d’fhonn torthaí

Aontais Eorpaigh.

oideachais a fheabhsú de réir a chéile. Oibríonn an

Bhí caibidlíochtaí foirmiúla ar siúl in 2018 idir an tAontas
Eorpach agus tíortha na hAfraice, Mhuir Chairib agus

tAontas ar leibhéal tíre, réigiúnach agus domhanda
i gcomhpháirt agus i gcomhordú le heagraíochtaí eile,

An Tánaiste Simon Coveney, T.D, agus Ionadaí Speisialta
an Aontais Eorpaigh do Chorn na hAfraice, Alexander
Rondos, in oifig an Tánaiste i dTeach Laighean.
Grianghraf: RGET/Phil Behan
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Cailín óg ag Bunscoil Firestone,
Freetown. Siarra Leon. Grianghraf: RGET/Phil Behan

lena n-áirítear ballstáit an Aontais ar nós na hÉireann,

agus beidh €7.7 milliún ar an iomlán tugtha ag Éirinn as

gníomhaireachtaí déthaobhacha agus iltaobhacha, an

an maoiniú sin. Tacaíonn an Chomhpháirtíocht le níos mó

tsochaí shibhialta agus an earnáil phríobháideach.

ná 65 tír a bhfuil na riachtanais oideachais is mó acu.

Go háirithe, tá an tAontas ag méadú a chuid tacaíochta

Mar a léirítear laistigh de Thuarascáil Bhliantúil 2018

do thíortha leochaileacha, tríd an sciar de chúnamh

maidir le hionstraimí an Aontais a chur i bhfeidhm

daonnúil a leithdháiltear ar oideachas a mhéadú go

chun gníomhaíochtaí seachtracha a mhaoiniú, chuidigh

10% faoin mbliain 2019, agus freisin trí chion níos mó

cúnamh forbartha an Aontais sa tréimhse ó lár 2016 go dtí

de chúnamh forbartha déthaobhaí a leithdháileadh ar

lár 2017 chun a chinntiú:

thíortha leochaileacha ina dtarlaíonn géarchéimeanna.
Lean ionstraimí ar nós Chiste Iontaobhais Éigeandála
an AE don Afraic agus an tSaoráid do Dhídeanaithe sa
Tuirc ag tabhairt tacaíochta d’oideachas agus d’oiliúint
riachtanach, ag díriú ar ghrúpaí leochaileacha. Sa
Chomhshocrú Domhanda um Imirce Shábháilte,
Ordúil agus Rialta, ar ghlac na Náisiúin Aontaithe
leis i mí na Nollag 2018, leagtar amach an chaoi ar
féidir comhar maidir le himirce a bhrú chun cinn, lena
n-áirítear san oideachas – trí, mar shampla, oideachas
ionchuimsitheach agus ar ardchaighdeán a sholáthar do
leanaí agus do dhaoine óga a théann ar imirce, mar aon
le fáil ar dheiseanna foghlama ar feadh an tsaoil agus ar
ghairmoiliúint.
Is é an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit, lena n-áirítear
Éire, an rannchuiditheoir is mó don Chomhpháirtíocht
Dhomhanda don Oideachas (CDO). Gheall an tAontas
maoiniú foriomlán €475 milliún don tréimhse 2014-2020
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–	go raibh 12,437,000 leanbh cláraithe
i mbunoideachas.
–	go raibh 3,377,000 leanbh cláraithe
sa mheánoideachas.
–	gur bhain 166,000 duine tairbhe as gairmoiliúint
nó oiliúint oideachasúil nó cláir forbartha
scileanna, rud a fheabhsaíonn deis fostaíochta
na ndaoine sin.
–	go raibh 72,000,000 níos mó leanaí sa
bhunscoil i dtíortha comhpháirtíochta in 2015
i gcomparáid le 2002, trí thacaíocht an Aontais
Eorpaigh don CDO.
–	Trí Shaoráid an AE do Dhídeanaithe sa Tuirc,
tá 410,000 leanbh ag freastal ar scoil agus fuair
a dteaghlaigh tacaíocht tríd an gclár Aistrithe
Airgid Choinníollaigh don Oideachas, agus tá
136 scoil á dtógáil.

Fear óg ag déanamh éadaí ag Compún Iósaf,
scoil do leanaí a bhfuil lagú éisteachta acu i
mbailecheantar Makeni, Siarra Leon
Grianghraf: RGET/Phil Behan

Aid for Trade
Lean Éire ag tacú le raon comhpháirtithe atá
ag cabhrú le tíortha atá i mbéal forbartha
in 2018, go háirithe na tíortha is lú forbairt,
le tógáil ar an gcumas agus an bonneagar
a theastaíonn uathu chun tairbhe a bhaint
as trádáil. Ina measc sin bhí an tIonad
Comhairleach do Dhlí na hEagraíochta Trádála
Domhanda; Clár Intéirneachta Mhisean na
hÉireann na Fraince de chuid WTO; Saoráid
um Chaighdeáin agus Trádála WTO; agus
an tIonad Trádála Idirnáisiúnta. Thug an Dr
Mukhisa Kituyi, Ard-Rúnaí Chomhdháil na
Náisiún Aontaithe ar Thrádáil agus Forbairt
(UNCTAD), cuairt ar Bhaile Átha Cliath i mí an
Mheithimh 2018 chun páirt a ghlacadh i gClár
Bainistíochta Calafort UNCTAD, á óstáil ag
Cuideachta Calafoirt Bhaile Átha Cliath. Fuair
an Clár tacaíocht ó Éirinn ó 2007 i leith agus
tháinig na rannpháirtithe in 2018 as Gána, an
Nigéir, an Indinéis, an Mhalaeisia, na hOileáin
Fhilipíneacha agus an tSeirbia.
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Clár Intéirneachta Mhisean na Fraincena hÉireann den Eagraíocht Dhomhanda
Trádála
Bhain 16 oifigeach i lár a ngairme tairbhe in 2018 as oibriú ar feadh
deich mí ag a mbuanmhisean chuig an Eagraíocht Dhomhanda
Trádála bunaithe sa Ghinéiv. Tugtar deis ar an gClár Intéirneachta
do na hoifigigh sin a gcuid eolais agus tuisceana ar an gcóras trádála
iltaobhaí a mhéadú, ar bheartas trádála tríd is tríd agus ar phróiseas
caibidlíochta na hEagraíochta Domhanda Trádála. Tháinig na
hintéirnigh as Angóla, an Bhotsuáin, Eacuadór, Éimin, an Ghabúin,
Háítí, Laos, Neipeal, an Phacastáin, Sead, an tSeoirsia, an tSiombáib,
an Táidsíceastáin, an Tansáin agus Tóga.
Tá an intéirneacht ar fáil go príomha do rannpháirtithe ó Thíortha Is
Lú Forbairt agus ó gheilleagair bheaga, laga. Tugann an clár tacaíocht
atá ag teastáil go géar do na Misin ábhartha áit ina méadaíonn
acmhainn thiomnaithe ar chúrsaí WTO go mór a gcumas a bheith
rannpháirteach ag an WTO.
Thug Éire, ag obair i ndlúthchomhpháirtíocht leis an bhFrainc,
tacaíocht don Chlár seo ón mbliain 2002 i leith (€200,000 in 2018).

An Tánaiste Simon Coveney, T.D., le hIonadaí UNFPA chun
na Tansáine, Jaqueline Mahon agus Cathaoirleach an
Ghrúpa Oireachtais Uile-Pháirtí ar Shláinte Gnéis agus
Atáirgthe, Jan O’Sullivan, T.D., ag seoladh na Tuarascála
faoi Staid Dhaonra an Domhain in Éirinn.
Grianghraf: Irish Family Planning Association

Na Náisiúin Aontaithe
Tá ról lárnach ag na Náisiúin Aontaithe i
dtacú le baint amach na Spriocanna Forbartha
Inbhuanaithe ar fud an domhain. I rith 2018, lean
Éire ag tacú le hiarrachtaí na Náisiún Aontaithe
chun síocháin a chothú, folláine daoine a fheabhsú
agus cearta an duine agus riail an dlí a chur
chun cinn. Cuireadh bunmhaoiniú ar fáil do
ghníomhaireachtaí na Náisiún Aontaithe a bhfuil
cuntas teiste láidir acu ag tacú leis an rialachas
daonlathach (UNDP), chun seirbhísí criticiúla,
ar nós oideachais agus sláinte, a sholáthar do
leanaí (UNICEF), i gcomhionannas inscne agus
cumhachtú na mban (Mná na Náisiún Aontaithe),
agus chun sláinte agus cearta atáirgthe a chinntiú
(UNFPA). Cuireadh tacaíocht ar fáil do na Náisiúin
Aontaithe freisin i rith na bliana i dtíortha
comhpháirtíochta na hÉireann i réimsí ar nós
cosaint shóisialta, cothú, oideachais agus VEID/
SEIF.
Ag teacht leis na Spriocanna Forbartha
Inbhuanaithe, d’fhógair an Tánaiste agus an tAire
Gnóthaí Eachtracha agus Trádála, Simon Coveney,
T.D, maoiniú breise €700,000 do Chiste Daonra
na Náisiún Aontaithe (UNFPA). Ag labhairt dó ag
an ócáid, dheimhnigh an Taoiseach arís tiomantas
na hÉireann do “chur chuige láidir bunaithe ar chearta
maidir le forbairt agus comhionannas inscne“.
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I measc thosaíochtaí bunúsacha na hÉireann is mian
léi próifíl phoiblí Chlár Oibre na nDaoine Óga a ardú.
Thug Éire rannchuidiú suntasach do thionscnamh
UNICEF Generation Unlimited (GenU), atá dírithe ar
a chinntiú go mbeidh gach duine óg ag freastal ar
oideachas, oiliúint nó go mbeidh siad fostaithe faoin
mbliain 2030. Tá sé mar aidhm ag an tionscnamh na
réitigh is fearr a fháil ar thrí mhórdhúshlán: fáil ar
oideachas meánscoile; scileanna a fháil i gcomhair
foghlama, infhostaitheacht, agus obair mhaith; agus
cumhachtú, go háirithe do chailíní. In 2019, glacfaidh
an tAire Stáit ar a bhfuil freagracht as an Diaspóra agus
Forbairt Idirnáisiúnta, Ciarán Cannon, T.D,
ról mar Sheaimpín GenU.
Príomhthorthaí na Náisiún Aontaithe i nGníomh –
UNICEF, le tacaíocht ó Éirinn agus tíortha eile, in 2018:
—	Tacaíodh le 12,500,000 leanbh trí ábhair
foghlama aonair a chuir UNICEF ar fáil.
—	Cuireadh ábhar oideachais ar fáil do níos mó
ná 248,396 seomra ranga.
—	Sroicheadh 8,800,000 leanbh le tacaíocht
oideachais i gcásanna daonnúla.
–	I socrú daonnúil, tacaíodh le 3,500,000
leanbh chun tacaíocht shíceasóisialta a fháil.
–	Idir 2014-2017, chuaigh idirghabhálacha
a fuair tacaíocht ó UNICEF i gcion ar
25,300,000 leanbh a bhí i mbun oibre.

Leanaí ag imirt peil bhoird in ionad óige in Bouna, in
Iarthuaisceart an Chósta Eabhair.
Grianghraf: UNICEF

Grúpa an Bhainc Dhomhanda

AN TSAIMBIA

Thug Éire €90 milliún don athsholáthar is
déanaí ar chiste an Bhainc Ceannais do na
tíortha is boichte, an Cumann Forbartha
Idirnáisiúnta (IDA). Tá fócas an IDA ailínithe go
dlúth le tosaíochtaí forbartha na hÉireann, lena
n-áirítear ár bhfócas ar an oideachas.

Oibríonn an Tionscadal um Oideachas do Chailíní agus Cumhachtú
Ban agus Slite Maireachtála chun cailíní a choimeád ar scoil
trí chabhair a thabhairt do chailíní sna déaga a thagann
ó theaghlaigh bhochta dul ar an meánscoil. Tairgeann an
sparánacht Cailíní a Choimeád ar Scoil tacaíocht dhíreach do
89,000 cailín agus bean leochaileach faoin tuath sa tSaimbia.

Mar an t-airgeadaí is mó sa domhan i
mbéal forbartha, thug Grúpa an Bhainc
Dhomhanda, in 2018, thart ar $4.5 billiún do
chláir oideachais, cúnamh teicniúil, agus do
thionscadail eile atá ceaptha chun foghlaim a
fheabhsú agus deiseanna oideachais a thabhairt
do gach duine. Tá $17 mbilliún ar an iomlán
i bpunann reatha an Bhainc Dhomhanda do
thionscadail oideachais i mbreis is 80 tír agus
tá sé ceaptha chun cuidiú le tíortha Sprioc
Forbartha Inbhuanaithe 4 a bhaint amach, ina
n-éilítear fáil ar oideachas ar ardchaighdeán
agus deiseanna foghlama ar feadh an tsaoil do
chách faoin mbliain 2030.
AN AETÓIP

Bhain níos mó ná 92,000 múinteoir agus
21 milliún scoláire tairbhe as an Tionscadal
Feabhsúcháin ar Cháilíocht Oideachais Ghinearálta,
a fhaigheann tacaíocht ó Ghrúpa an Bhainc
Dhomhanda, a sholáthraíonn deontais
bhliantúla le haghaidh cláir feabhsúcháin
scoileanna, oiliúint múinteoirí agus ceadúnú
múinteoirí, agus chun beartais nua ar an
gcuraclam a fhorbairt. Tríd an tionscadal,
tháinig méadú ar sholáthar agus ar chaighdeán
na dtéacsleabhar.
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UGANDA

Tugann an Tionscadal Ag Tacú le Deiseanna Leanaí trí Chosaint agus
Cumhachtú cumhacht do dhaoine a thagann slán ó fhoréigean
gnéasach trí chlubanna do chailíní i gceantair Kamwenge
agus Kabarole. Tairgeann an tionscadal scileanna saoil agus
oiliúint i gcúrsaí gnó, mar aon le fáil ar chúram sláinte agus ar
chúnamh dlí. Tugadh cabhair do bhreis is 1,000 ógánach atá i
gcontúirt ó fhoréigean gnéasach trí chlubanna agus imeachtaí
do chailíní.
LEANAÍ FAOI MHÍBHUNTÁISTE A CHUIMSIÚ

Tá míchumas ag dul do thart ar aon trian den 58 milliún
leanbh nach bhfuil ag freastal ar an mbunscoil go fóill. Éilítear
sna Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe go mbeadh fáil ar
oideachas ar ardchaighdeán ag gach leanbh faoin mbliain
2030, agus leis sin teastaíonn gníomh láidir maidir le leanaí
faoi mhíbhuntáiste a chuimsiú, lena n-áirítear leanaí faoi
mhíchumas. Tugann Grúpa an Bhainc Dhomhanda tacaíocht
sa réimse seo, idir seomraí ranga inrochtana a thógáil i dTóga
nó cuimsiú príomhshruthaithe ar scála mór a fheabhsú trí
mhórchlár Sarva Shiksha Abhiyan na hIndia.
In 2018, lean Éire ag cur le dhá Chiste Iontaobhais an Bhainc
Dhomhanda: an tSaoráid um Sheirbhísí Comhairleacha
i gcomhair Infheistíochta san Aeráid (FIAS), seirbhís a
chuireann comhairle ar thíortha i mbéal forbartha maidir
lena dtimpeallachtaí gnó a fheabhsú chun gníomhaíocht

Tá baill de Chlub Cailíní Nkingo oilte i gceird na
táilliúireachta mar bhealach chun iad a chumhachtú ar
bhonn eacnamaíoch.
Grianghraf: Grúpa an Bhainc Dhomhanda

san earnáil phríobháideach a mhéadú agus
infheistíocht isteach agus dhúchasach a
spreagadh; agus an tionscnamh Stáit ina
bhfuil Coinbhleacht san Afraic (CASA), a
spreagann forbairt fiontar príobháideach i stáit
leochaileacha.

Banc Forbartha na hÁise
Thug Éire €13.6 milliún don athsholáthar is
déanaí ar oibríocht deontais amháin Bhanc
Forbartha na hÁise, Ciste Forbraíochta na
hÁise (ADF). Tacaíonn an Ciste le laghdú na
bochtaineachta agus le feabhsúcháin ar an
gcáilíocht saoil sna tíortha is boichte i réigiún na
hÁise agus an Aigéin Chiúin.
Le breis is $8.2 billiún in iasachtaí agus i
ndeontais don earnáil oideachais le dhá scór
bliain anuas, tá cuntas teiste fada ag an mBanc ag
cabhrú lena bhallstáit i mbéal forbartha chun an
sprioc maidir le hoideachas ar ardchaighdeán do
chách a bhaint amach.

agus tháinig laghdú 50% ar líon na gcailíní a d’fhág
an scoil. Tháinig laghdú 44% ar an ráta fágála i measc
cailíní as mionlaigh eitneacha.

Banc Forbartha na hAfraice
Ritheadh reachtaíocht in Éirinn in 2018 chun cead
a thabhairt d’Éirinn a bheith mar bhall de Bhanc
Forbartha na hAfraice, próiseas atáthar ag súil a chur i
gcrích in 2019. Leis sin beidh Éire ar an 81ú ball
den Bhanc.
Ar feadh na bliana 2018, bhuail oifigigh ón mBanc le
hionadaithe as Éirinn chun caibidlíochtaí a éascú. Ina
measc sin bhí cruinniú de thoscaireacht na hÉireann
a bhuail le hUachtarán an Bhainc Akinwumi Adesina
ag Cruinnithe Bliantúla an Bhainc in Busan, Poblacht
na Cóiré, agus an Leas-Uachtarán Sinsearach Charles
Boamah ag labhairt ag Fóram Eacnamaíoch na
hAfraice-na hÉireann i mBaile Átha Cliath.

Chuaigh Vítneam agus Banc Forbartha na hÁise
ag obair i gcomhpháirt ar an Tionscadal um
Iar-bhunoideachas Sóisearach do na Réigiúin is
Mó faoi Mhíbhuntáiste, a ceapadh chun cabhrú
leis na leanaí is boichte sa tír tosú ar scoil agus
fanacht ar scoil. I ndiaidh infheistíocht $50
milliún deich mbliana ó shin, mhéadaigh an
glanráta clárúcháin san iar-bhunoideachas
sóisearach i 103 ceantar faoi mhíbhuntáiste go dtí
81.6% in 2014, ó 76.4% in 2006. Tháinig méadú
7.9% ar chlárú scoláirí ó mhionlaigh eitneacha

51

Buaileann an tAire Airgeadais agus an tAire Caiteachais Phoiblí
agus Athchóirithe, Paschal Donohoe T.D. le Kristalina Georgieva,
Príomhoifigeach Feidhmiúcháin an Bhainc Dhomhanda i mí na
Nollag 2018. Grianghraf: An Roinn Airgeadais

Comhpháirtithe
Eagraíochtaí
Neamhrialtasacha
Tugtar aitheantas d’Éirinn go hidirnáisiúnta
as a tacaíocht d’earnáil na n-eagraíochtaí
neamhrialtasacha, agus, i measc bhaill an
OECD, cuireann sí ceann den chion is mó
de chúnamh oifigiúil forbartha déthaobhach
ar fáil go comhsheasmhach trí eagraíochtaí
neamhrialtasacha thar aon bhall eile den OECD.
In 2018, dháil clár cúnaimh na hÉireann, trí
scéimeanna maoinithe na sochaí sibhialta, os
cionn €103.5 milliún ar thionscadail agus ar chláir
de chuid eagraíochtaí na sochaí sibhialta i mbreis
is seachtó tír thar thrí ilchríoch. Ní áirítear ansin
maoiniú a cuireadh ar fáil d’eagraíochtaí na sochaí
sibhialta ag obair ar bheartais théamacha, ná ar
mhaoiniú a thugann ár Misin i bPríomh-Thíortha
Comhpháirtíochta thar lear nó in áiteanna eile go
díreach d’eagraíochtaí na sochaí sibhialta áitiúla.
Roghnaítear eagraíochtaí na sochaí sibhialta
i gcomhair maoiniú bunaithe ar a gcumas cur
le baint amach ár spriocanna beartais agus na
Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe, lena n-áirítear
iarrachtaí lena chinntiú nach bhfágtar aon duine
ar gcúl. Aithníonn Éire príomhról eagraíochtaí na
sochaí sibhialta i dtacú le sochaithe cuntasacha
a fheidhmíonn go maith, mar aon lena gcumas
uathúil cúnamh a sheachadadh dóibh siúd is
mó a dteastaíonn sé uathu. Cuireann siad le
feabhsúcháin i rialachas agus cearta an duine
(SFI 16) agus comhpháirtíochtaí éifeachtúla (SFI
17). Tacaíonn siad freisin le seachadadh seirbhísí
tacaíochta i gcás nach bhfuil aon seirbhísí rialtais
ann nó nach leor iad. Chuige sin, cuireann
tacaíocht na hÉireann do chomhpháirtithe
eagraíochtaí neamhrialtasacha le forfheidhmiú na
Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe a bhaineann
le hocras, slándáil bia, sláinte, oideachas,
comhionannas inscne agus neamhionannais
a laghdú.
Is é an Deontas Cláir ár scéim maoinithe
sochaí sibhialta is mó, scéim iomaíoch a
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Zeinabou atá 8 mbliana d’aois ag léamh Braille ag scoil
ionchuimsitheach Serigne Aliou Cissé, an tSeineagáil.

chuireann maoiniú ilbhliantúil ar fáil d’eagraíochtaí
neamhrialtasacha Éireannacha i gcomhair cláir
uaillmhianacha dírithe ar athrú socheacnamaíoch
inbhuanaithe fadtéarmach. Ba é 2018 an dara bliain
ar cuireadh i bhfeidhm an dara babhta den Chlár
Deontais agus dáileadh beagnach €53 milliún ar 13
eagraíocht ar an iomlán. Bíonn idir €500,000 go €20.5
milliún ar fáil i ndeontais.
Cuireann an dara sruth maoinithe, Ciste na Sochaí
Sibhialta, deontas ar fáil ar bhonn bliantúil le tacú le
heagraíochtaí neamhrialtasacha tionscadail forbartha
a chur i gcrích a mhaireann idir bliain amháin agus
trí bliana. Tá sé dírithe go príomha ar Eagraíochtaí
Neamhrialtasacha forbartha na hÉireann ach tacaítear
le líon teoranta eagraíochtaí neamhrialtasacha
idirnáisiúnta freisin, a ndíríonn a bhformhór ar
chearta an duine. Cuireadh €5.4 milliún ar an iomlán
ar fáil in 2018, agus deontais éagsúla tugtha suas chuig
uasmhéid €400,000 sa bhliain.
Tacaíonn an tríú sruth le beagnach 90 eagraíocht
misinéireachta sa domhan i mbéal forbartha. Ba é
2018 an dara bliain de chomhpháirtíocht straitéiseach
trí bliana le Misean Cara. Chuir clár cúnaimh na
hÉireann €15.5 milliún ar fáil don eagraíocht in 2018, a
thugann amach é mar fho-dheontais dá líonra fairsing
eagraíochtaí fadbhunaithe atá ag obair i réimse na
sláinte, an oideachais, an chothaithe agus chearta
an duine.

CÁS-STAIDÉAR

Príomhoide scoil ionchuimsitheach Serigne Aliou Cissé in Kaolack
Is í Khady Mbaye príomhoide scoil ionchuimsitheach Serigne Aliou Cissé in Kaolack agus tá sí ag
múineadh le dhá scór bliain. Le breis is scór bliain anuas, bhí Khady ag obair ar son cearta chun
oideachais leanaí faoi mhíchumas. Thug sí faoi deara nach gceadódh tuismitheoirí dá gcuid leanaí dul
ar scoil go minic agus nach raibh aon institiúid ann a chuirfeadh fáilte rompu.
Tríd an Tionscadal um Oideachas Ionchuimsitheach, a fuair tacaíocht ó mhaoiniú Éireannach, cuireadh
Khady agus a foireann teagaisc faoi oiliúint ar theicnící ionchuimsitheacha oideachais. Fuair an scoil
trealamh freisin le haghaidh braille a chlóscríobh, páipéir braille, agus áiseanna teagaisc eile.
Dúirt Khady: “Tá ceart chun oideachais ag leanaí faoi mhíchumas. Mar a bhím a rá le tuismitheoirí go
minic, ní tinneas é míchumas fisiceach. Is féidir le leanaí faoi mhíchumas seans a fháil déanamh go maith
amach anseo agus a bheith ina ndaoine tábhachtacha sa tír.“
Tá Aireacht Oideachais na Seineagáile ag fáil tacaíochta ó Éirinn chun a córas oideachais a neartú
don todhchaí.

Khady Mbaye Gueye, príomhoide scoil
ionchuimsitheach Serigne Aliou Cissé
in Kaolack. An tSeineagáil.
Grianghraf: Sightsavers

CÁS-STAIDÉAR

Children in Crossfire (CiC)
Is eagraíocht na sochaí sibhialta é Children in Crossfire (CiC) a
bunaíodh in 1996 agus atá lonnaithe i nDoire. Tá tacaíocht na
hÉireann acu ó 2003 i leith.
Díríonn a gcuid oibre ar chúram luathóige do leanaí leochaileacha agus
tacaíonn siad le gairmithe forbartha na luathóige, le tuismitheoirí agus
le pobail chun cleachtais chúraim leanaí a fheabhsú i réimsí amhail
cothú, oideachas, agus cosaint. Tacaíonn sé freisin le heagraíochtaí
eile na sochaí sibhialta chun a gcumas seirbhísí a sholáthar a neartú,
agus oibriú ar son chur chun feidhme na mbeartas agus na ndlíthe
a chuireann forbairt luathóige chun cinn ar leibhéal áitiúil agus
náisiúnta.
Tríd an Deontas Cláir, tacaíodh le Children in Crossfire chun athrú
inbhuanaithe, dearfach a dhéanamh do dhaoine bochta imeallaithe,
agus neartaíodh an chuntasacht
shóisialta. In 2018, thug Éire
tacaíocht dá gcuid oibre ar an
oideachas luathóige i 24 barda i
réigiúin Mwanza, Morogoro, agus
Dodoma den Tansáin.
“Bhínn i gcónaí ag iarraidh seomra
ranga breá,” a dúirt an múinteoir
réamhscoile Monica Kibena as
Bunscoil Madizini in Morogoro.
“Tugann an Clár seo deis dom é sin a
dhéanamh i scoil rialtais.”
Monica Kibena lena Ranga
Réamhscoile ag Bunscoil
Madizini in Morogoro.
Grianghraf: Christopher
Myombo, CiC
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Ní raibh Monica, as Clár Comhtháite um Ullmhacht don Scoil CiC
(tionscnamh urraithe ag Éirinn), i bhfad ar bith ag baint ciall as
prionsabail na foghlama spraoi-bhunaithe do leanaí óga leis an oiliúint
a chuir Children in Crossfire ar fáil i mí an Mheithimh 2018.
Nuair a d’fhill sí ar a scoil rinne sí stocaireacht ar cheannaireacht na
scoile chun acmhainní a fháil chun a seomra ranga a athrú agus mianta
a croí a fháil sa deireadh.
“In éineacht leis na tuismitheoirí, thosaíomar ag déanamh ábhar a
d’aimsíomar go háitiúil le haghaidh na gcúinní foghlama a fhorbraíonn
réamh-léitheoireacht leanaí, agus scileanna réamh-scríbhneoireachta agus
uimhríochta,” a dúirt sí, agus dúirt sí freisin murach a laghad spáis is a
bhí ina seomra ranga 155 leanbh, go mbeadh fiú tuilleadh acmhainní
curtha isteach aici ann.

Oideachas Forbartha
Is éard atá i gceist leis an oideachas san
fhorbairt rannpháirtíocht atá dírithe ar
ghníomh lena gcumasaítear daoine chun
na bunchúiseanna leis an mbochtaineacht
agus leis an neamhionannas domhanda a
thuiscint. Déantar cur síos go minic ar
oideachas forbartha mar oideachas don
tsaoránacht dhomhanda. Tá treoir ag an
obair a dhéanann Éire le hoideachas
forbartha ónár Straitéis don Oideachas
Forbartha 2017-2023 agus ó na Spriocanna
Forbartha Inbhuanaithe.

Cuireadh €4.77 milliún ar an iomlán ar fáil don chlár
oideachas forbartha in 2018. Cuireadh maoiniú ar
fáil do shé chomhpháirtí straitéiseacha a bhfuil
comhpháirtíochtaí ilbhliantúla acu agus cúig
chomhpháirtí den Deontas Cláir, Oideachas Forbartha
agus Ardú Feasachta an Choimisiúin Eorpaigh (DEAR)
agus tionscadail agus cláir lena dtugtar deontais
bhliantúla.

ÉACHTAÍ SAN OIDEACHAS FORBARTHA IN 2018:

176,113
THUG FOGHLAIMEOIRÍ SAMPLA
DEN CHAOI A RAIBH TIONCHAR AG
OIDEACHAS FORBAIRTHA AR A GCUR
CHUIGE NÓ AR A N-IOMPAR

173,000
1,092
420

INSTITIÚIDÍ
ARDOIDEACHAIS
I 13 CHONTAE AR
OIBRÍODH LEO

68
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BUNSCOILEANNA
IN ÉIRINN AR OIBRÍODH LEO
IAR-BHUNSCOILEANNA
IN ÉIRINN AR OIBRÍODH LEO

28
46

TÁIRGÍ EOLAIS NUA NÓ
NUASHONRAITHE A FORBRAÍODH, A
ROINNEADH AGUS A ÚSÁIDEADH
CHUN CLEACHTAS A NEARTÚ

FOGHLAIMEOIRÍ LE
LITEARTHACHT SAORÁNACHTA
DOMHANDA FEABHSAITHE

SAMPLAÍ DE THIONSCNAIMH
CHOMHOIBRITHEACHA LE
CLEACHTÓIRÍ OIDEACHAIS
FORBARTHA

LÉIRÍONN NA BUAICPHOINTÍ Ó 2018 AN TIONCHAR TÁBHACHTACH
A BHÍ AG ÁR GCLÁIR OIDEACHAIS FORBARTHA AGUS FEASACHTA:

Cuairt Leas-Ard-Rúnaí na Náisiún
Aontaithe Amina Mohammed ar
Choláiste Pobail Ráth an Deagánaigh,
scoil atá ag obair leis an gclár WorldWise
Global Schools

Clár Comhpháirtíochta Straitéisí don Earnáil
Óige seolta

Thug Cumann Oideachas Forbartha
na hÉireann (IDEA) aitheasc d’Fhóram
Polaitiúil Ardleibhéil na Náisiún Aontaithe
don Fhorbairt Inbhuanaithe i Nua-Eabhrac

Bhí fáiltiú ar siúl chun comóradh a
dhéanamh ar dheich mbliana oibre de
cheardlanna scoile Chúnamh Éireann.
D’fhreastail os cionn 8,000 scoláire ar na
ceardlanna in 2018
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Buaileann Leas-Ard-Rúnaí na Náisiún Aontaithe Amina
Mohammed le daltaí ag scoil i Ráth an Deagánaigh, Cluain
Dolcáin, Baile Átha Cliath. Grianghraf: Phil Behan/RGET

Cuairt Leas-Ard-Rúnaí na Náisiún
Aontaithe Amina Mohammed
An 7 Meán Fómhair 2018, thug Leas-Ard-Rúnaí na
Náisiún Aontaithe Amina Mohammed cuairt ar
Choláiste Pobail Ráth an Deagánaigh, Cluain Dolcáin.
Bhí fonn uirthi cuairt a thabhairt ar scoil DEIS agus
tuiscint níos fearr a fháil ar conas a úsáidtear sonraí
in Éirinn chun riachtanais a aithint agus mearfhreagra
a thabhairt ar choinníollacha athraithe an
mhíbhuntáiste.
Chuir na scoláirí, a leanann an clár WorldWise Global
Schools a gcuid oibre ar na Spriocanna Forbartha
Inbhuanaithe ar taispeáint. D’fhreagair an Leas-ArdRúnaí Mohammed ceisteanna a bhí ag na scoláirí i rith
seisiún ar an toirt agus bhí sí an-tógtha leis an spéis
a bhí acu sa scéal agus chomh díograiseach is a bhí

Taispeántas in UCC ag ábhair oidí a bhí ag gabháil
d’oideachas forbartha. Grianghraf: Líonra Ubuntu
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siad dul i ngleic leis na ceisteanna deacra a chuireann
isteach ar ár saol. Spreag sí iad fáilte a chur roimh
an éagsúlacht bhreá ina scoil, í a chomóradh mar
láidreacht agus gach céim a bheith ar an gcéim is fearr
chun a bheith rathúil.

IDEA
Is é an Cumann Oideachas Forbartha na hÉireann
(IDEA) an líonra náisiúnta don oideachas forbartha in
Éirinn. Ar phríomh-bhuaicphointe dá gcuid oibre in
2018 bhí an deis a fuair IDEA ionadaíocht a dhéanamh
ar a gcuid ball ar an stáitse domhanda agus aitheasc a
thabhairt d’Fhóram Polaitiúil Ardleibhéil na Náisiún
Aontaithe don Fhorbairt Inbhuanaithe i Nua-Eabhrac i
mí Iúil.

DICE
Is tionscnamh oideachais náisiúnta é an Tionscadal
Oideachas Forbartha agus Idirchultúrtha (DICE)
a thacaíonn le múinteoirí bunscoile dearcthaí
domhanda agus idirchultúrtha a chomhtháthú
isteach ina gcleachtas sa seomra ranga. Tá ceithre
institiúid chomhpháirtíochta i gceist le Tionscadal
DICE: Ollscoil Mhá Nuad, Coláiste Mhuire Gan
Smál, Luimneach, Institiúid Oideachais Marino agus
Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath. Ar feadh 20172018, bhí oideachasóirí teagaisc as na hinstitiúidí sin
ag obair le hábhair oidí chun saineolas a fhorbairt i
ndlúthpháirtíocht dhomhanda, cearta an duine agus
forbairt inbhuanaithe a chur chun cinn.

Líonra Ubuntu
Tacaíonn
Líonra Ubuntu
le comhtháthú
an oideachais
forbartha in
Oideachas
Tosaigh
Múinteoirí
iar-bhunscoile
in Éirinn. Gach
bliain óstálann
an Rannóg
Oideachais in
Ollscoil Mhá
Nuad Seachtain
an Oideachais Forbartha mar chuid de thionscnamh
níos leithne chun oideachas forbartha a chomhtháthú
i gclár na Máistreachta Gairmiúla san Oideachas.
Bhí sé sin ar siúl le linn mhí na Nollag in 2018 agus
cuimsíodh mar chuid de ceardlanna, ionchuir
iomlánacha agus seisiúin chruthaitheacha faoi stiúir
fhoireann na hollscoile, oideachasóirí as eagraíochtaí
neamhrialtasacha náisiúnta agus idirnáisiúnta
mar aon le príomhoidí, múinteoirí agus scoláirí ó
mheánscoileanna. Gné shuntasach de Sheachtain
an Oideachais Forbartha is ea an ‘seomra ranga don
mhalairt foghlama’, áit a mbíonn daltaí as scoileanna
comhpháirtíochta i mbun ceardlann le hábhair oidí.

WorldWise Global Schools - Clár
oideachais forbartha na hÉireann
d’iar-bhunscoileanna in Éirinn
Comhtháthaíonn an clár WorldWise Global Schools
oideachas saoránachta domhanda i ngach gné
den teagasc agus foghlaim sa mheánoideachas trí
mhaoiniú deontais, oiliúint, imeachtaí, acmhainní
agus tacaíocht phearsantaithe a chur ar fáil. Thug siad
tacaíocht do Shamhail Choláiste Davis na Náisiún
Aontaithe (DCMUN) in 2018. Seo comhdháil bhliantúil
a spreagann Comhthionól Ginearálta na Náisiún
Aontaithe áit ina nglacann na scoláirí ról toscairí
tíre agus eagraíochtaí neamhrialtasacha orthu féin.
Bhí os cionn 500 scoláire as Éirinn agus thar lear
rannpháirteach sa chomhdháil seo agus rinne siad
cur is cúiteamh maidir le ceisteanna ar athrú aeráide,
fairsingiú fásaigh, fáil ar uisce glan, fáil ar oideachas,
cearta ban, cearta leanaí agus trádáil idirnáisiúnta.
57

WWGS, Comhthionól Ginearálta DCMUN i Halla na Cathrach i
gCorcaigh. Grianghraf: Vincent Manning/DCMUN, Davis College

Gradam na hEolaíochta ar son
na Forbartha
Tréaslaímid le Timothy McGrath as Coláiste
Pobail Chill Orglan, buaiteoir 2018 de Ghradam na
hEolaíochta ar son na Forbartha RGET/Self Help Africa
ag Taispeántas Eolaí agus Teicneolaí Óg BT
na hÉireann.

An tAire Stáit do Ghnóthaí Eorpacha, Helen McEntee, T.D, le
Buaiteoir Ghradam na hEolaíochta ar son na Forbartha 2018,
Timothy McGrath. Grianghraf: RGET

Gradaim Chúnamh Éireann Ár nDomhan
Cuireann clár cúnaimh na hÉireann feasacht ar
cheisteanna forbartha chun cinn agus ar Spriocanna
Forbartha Inbhuanaithe i mbunscoileanna trí Ghradaim
Chúnamh Éireann Ár nDomhan. Ba é téama ghradaim 2018
ná “Athrú ó Bhonn ar ár Saol’. Ag an gcraobhchomórtas
náisiúnta i gCaisleán Bhaile Átha Cliath, bronnadh duais
an bhuaiteora iomláin ar dhaltaí rang a cúig as Bunscoil

Daltaí ó Chlochar Mhuire, Buaiteoirí Ghradaim
Chúnamh Éireann Ár nDomhan 2018

Chlochar Mhuire san Aonach, Co. Thiobraid Árann as a
dtionscadal, Children’s Voices on Our Climate Choices.
Bronnadh Scoil Nua na Bliana ar Scoil Choilm CNS
i gCluain Saileach, Baile Átha Cliath 15. Fuair an
múinteoir Cecilia Gavigan as scoil Náisiúnta Foghlaim
le Chéile Bhaile Brigín, Co. Bhaile Átha Cliath gradam
Mhúinteoir na Bliana as a tiomantas leanúnach don
oideachas forbartha.

Daltaí ag Scoil Náisiúnta Naomh Feichín, an Mhainistir,
Co. na Gaillimhe ag seoladh Ghradaim Chúnamh
Éireann Ár nDomhan 2018

Grianghraf: Oisín McHugh/True Media

Gradaim Chúnamh Éireann Ár nDomhan, Scoil an Iarthair
Láir do na Bodhair lena dtionscadal: Transform Our World
with Sign Language. Grianghraf: www.forphoto.ie
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Deich mbliana de Cheardlanna Chúnamh Éireann do Scoileanna agus Coláistí
Ó 2008 i leith, thug os cionn 100,000 duine cuairt ar an
Ionad agus bhí siad páirteach in imeachtaí oideachais, lena
n-áirítear os cionn 50,000 ón earnáil oideachais fhoirmiúil.
Tá na ceardlanna ar fhorbairt dhomhanda agus obair chlár
cúnaimh na hÉireann dírithe ar dhaltaí bunscoile, ar scoláirí
iar-bhunscoile agus ar mhic léinn tríú leibhéal.
Thaispeáin Éascaitheoirí an Ionaid obair Chúnamh Éireann
freisin ag os cionn 150 imeacht for-rochtana le deich mbliana
anuas, lena n-áirítear Aonad Saorálach Chúnamh Éireann;
Taispeántas Eolaí Óg agus Teicneolaíochta BT; Comórtas
an Aontais Eorpaigh d’Eolaithe Óga i mBaile Átha Cliath;
Aontaí Eolaíochta don Bhunscoil san RDS i mBaile Átha
Cliath, Luimneach agus Béal Feirste; an Comórtas Náisiúnta
Treabhdóireachta; agus Lá na hAfraice.

Déanann an tAire Cannon comóradh ar dheich
mbliana de cheardlanna Ionad Chúnamh Éireann
le foireann reatha agus iarfhoireann an Ionaid,
Teach Uíbh Eachach. Grianghraf: RGET

Foghlaim Idirchultúrtha EIL, Gradaim don Saoránach Domhanda

Gradaim don Saoránach Domhanda 2018, Plás Blackhall,
Baile Átha Cliath. Grianghraf: Jorge Ruiz Villasante

Fuair 26 duine Duaiseanna don Saoránach Domhanda in 2018,
clár a spreagann oibrithe deonacha idirnáisiúnta a dtaithí thar
lear a úsáid chun gníomh a ghlacadh agus feasacht a ardú ar
cheartas domhanda ar fhilleadh abhaile dóibh.

Suas
Cuireann ár gcomhpháirtí Suas oideachas saoránachta
domhanda ar fáil i sféar neamhfhoirmiúil na n-institiúidí
ardoideachais. Bhí níos mó ná 16,300 duine óg ag gabháil do
ghníomhaíochtaí Suas in 2018, agus cuireadh gníomhaíochtaí
ar fáil i seacht n-institiúid tríú leibhéal ar fud na hÉireann.
I measc na bpríomhghníomhaíochtaí bhí: Féile 8x8, Cúrsaí
ar Cheisteanna Domhanda, Smaointe le Chéile, an Clár
Saorálaithe agus an Clár STAND on Campus.
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Deireadh seachtaine oiliúna Ideas Collective i
mBaile Átha Cliath i mí an Mheithimh 2018.
Grianghraf: David Redmond/Suas

Rannpháirtíocht le Pobal na hÉireann
Bímid i dteagmháil leis an bpobal in
Éirinn agus pobail níos faide i gcéin faoi
obair thábhachtach na hÉireann sa bhaile
agus thar lear, agus faoi cheisteanna
forbartha domhanda trínár suíomh
gréasáin agus na meáin shóisialta. Bímid
le feiceáil freisin ag ócáidí poiblí timpeall
na hÉireann, agus oibrímid le meáin
chlóite agus chraolacháin chun faisnéis a
roinnt faoin bhforbairt dhomhanda.
Tá ról tábhachtach freisin chuige sin ag an gcumarsáid
a dhéanann misin dhaonlathacha na hÉireann thar
lear (go háirithe iad sin atá lonnaithe inár n-ocht
dtír chomhpháirtíochta), agus coinnítear pobal
na hÉireann chun dáta ar an gcaoi a gcuirimid ár
dtosaíochtaí forbartha i gcrích timpeall an domhain.

Ceardlann Drumadóireachta ag an gComórtas Náisiúnta
Treabhdóireachta 2018. Grianghraf: RGET.
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Seo cuid de na buaicphointí cumarsáide in 2018:
—	Bhí an fhoireann preasa ag obair leis na meáin
chraolacháin, chlóite agus ar líne, idir Éireannach
agus idirnáisiúnta, ag cur eolas ar fáil dóibh
faoinár gcuid oibre, fógraí faoi mhaoiniú,
comhdhálacha agus ócáidí criticiúla ina measc. I
measc cuid de na himeachtaí móra a tuairiscíodh
sna meáin bhí siad seo a leanas:
-	seoladh Thaispeántas Chomóradh
Céad Bliain, Nelson Mandela, From Prisoner
to President, a rinne comóradh ar chéad bliain
ó bhreith Nelson Mandela chomh maith le
25 bliain de chaidreamh taidhleoireachta idir
Éire agus an Afraic Theas; agus
-	méadú €110 milliún ar chaiteachas COF
na hÉireann i mBuiséad 2019.

An tAire Stáit Ciarán Cannon, T.D, le Cecelia Gavigan,
múinteoir ag Scoil Náisiúnta Foghlaim le Chéile Bhaile
Brigín, a ainmníodh mar Múinteoir na Bliana ag Gradaim
Chúnamh Éireann Ár nDomhan 2018.
Grianghraf: Phil Behan/RGET

—	Thug Ciste Meán Simon Cumbers os cionn
€100,000 i dtacaíocht do 30 tionscadal meán a
bhaineann le cúrsaí forbartha ar fud an domhain
i dtíortha comhpháirtíochta na hÉireann trí raon
modhanna meán náisiúnta, áitiúil, craolacháin,
ar líne agus clóite, lena n-áirítear: TheJournal.ie,
The Irish Times, The Irish Independent, RTÉ, Newstalk
agus Virgin Media. Ar bhonn na dtionscadal
sin, rinneadh tuarascálacha agus taispeántais
i 11 mheán cumarsáide agus bhí 22 tír i mbéal
forbartha páirteach ann.
	Faoin Scéim Maoinithe do Mhic Léinn, bhí deis
ag na mic léinn a raibh suim acu san iriseoireacht
agus san fhorbairt tuairisciú a dhéanamh ó na
tíortha comhpháirtíochta le Newstalk Radio agus
TheJournal.ie.
—	Thug 104,009 úsáideoir cuairt ar ár suíomh
gréasáin www.irishaid.ie, agus chruthaigh siad
le chéile 147,230 cuairt agus 393,120 amharc
leathanaigh, méadú de bhreis ar 20% ar an
mbliain 2017.
—	Lenár gcuntas Twitter (@irish_aid), tugadh
léargas i bhfíor-am ar an méid a bhí ar siúl againn
i rith na bliana, ina measc cúnamh daonnúil agus
acmhainní eile a chur ar fáil, obair leanúnach ar
thionscadail forbartha eile, léargas ar imeachtaí
Lá na hAfraice 2018
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in Éirinn agus nuacht ó chomhpháirtithe in
eagraíochtaí neamhrialtasacha agus na Náisiúin
Aontaithe. D’fhéach os cionn 3 mhilliún duine ar
ár dtvuíteanna in 2018, méadú 25% ar an mbliain
2017. Bhí 15,588 lucht leanúna againn, agus lucht
leanúna nua ab ea 3,434 acu sin.
—	Ar Facebook, tháinig méadú 18% ar an líon “is
maith liom” a fuair leathanaigh Ionad Chúnamh
Éireann go dtí 12,313. Féachadh ar ár bpostálacha
450,188 uair i rith 2018.
—	Bhíomar rannpháirteach in:
-	Taispeántas Eolaí Óg agus Teicneolaíochta BT
i mí Eanáir
-	Lá na hAfraice i mí na Bealtaine
-	Electric Picnic i mí Lúnasa
-	an Comórtas Náisiúnta Treabhdóireachta
i mí Mheán Fómhair; agus
-	Aonach Saorálaíochais Thar Lear
i mí Dheireadh Fómhair.
Ar an iomlán, tháinig 77,393 duine chuig ár
seastáin nó ár gceardlanna faisnéise, nó bhí siad
rannpháirteach inár n-imeachtaí in 2018.

Clár Comhaltachta
Tá sé mar aidhm ag Clár Oiliúna Comhaltachta na
hÉireann cúnamh a thabhairt chun spriocanna
forbartha fadtéarmacha a bhaint amach trí oiliúint
agus forbairt daoine lárnacha, a phioctar de ghnáth
ó earnálacha na seirbhíse poiblí agus ó eagraíochtaí
neamhrialtasacha. Tairgtear scoláireachtaí chun
staidéar a dhéanamh ar chúrsaí ar leibhéal iarchéime
i réimsí a thagann le cuspóirí forbartha na hÉireann
i dtíortha comhpháirtíochta sonracha. I mí Mheán
Fómhair 2018, tháinig 40 mac léinn as an Aetóip, an
Chéinia, an Libéir, an Mhaláiv, Mósaimbíc, Ruanda,
an tSaimbia, Siarra Leon, an tSiombáib, an Tansáin,
Uganda agus Vítneam chun staidéar a dhéanamh
ag Institiúidí Ardoideachais ar fud na hÉireann. Tá
na mic léinn sin ag tabhairt faoi réimse cúrsaí ar
nós forbairt idirnáisiúnta, athrú aeráide, eolaíocht
talmhaíochta, léann na síochána agus an dlí maidir
le cearta an duine. Shocraigh 11 duine eile staidéar a
dhéanamh ina dtíortha nó réigiúin dúchais.
Chomh maith le gradaim a bronnadh faoin gClár
Oiliúna Comhaltachta, bronnadh 44 comhaltacht eile
faoi shnáitheanna éagsúla ar scoláirí as an gCéinia, an
Nigéir, an Bhurúin, Vítneam, an Afraic Theas agus an
Phalaistín.

CÁS-STAIDÉAR

Nyamisi Nora Jared Kweba, an Tansáin
Sular tháinig sí go hÉirinn le dul ag staidéar, d’oibrigh Nyamisi
le heagraíocht neamhrialtasach (COUNSENUTH) mar
oifigeach cúnta ar chlár cothaithe i ndeisceart na Tansáine.
Mar chuid dá ról thug sí comhairle agus tacaíocht do phobail
agus do cheannairí bailte chun laghdú a dhéanamh ar an
éifeacht a bhíonn ag bac ar fhás i measc leanaí faoi chúig
bliana d’aois agus ag ainéime ar mhná atá in aois atáirgthe.
Sa taithí a fuair sí ag obair sa ról seo le déanaí cuireadh béim
ar na mórdhúshláin a mbíonn tionchar acu ar theaghlaigh, ar
nós neamhdheimhneacht an tsoláthair bhia agus an nasc atá
aige leis an athrú aeráide. Toisc go mbíonn go leor teaghlach
ag brath ar fheirmeoireacht fearthainne i gcomhair bia agus
ioncaim, d’fhág báisteach gan choinne agus neamhrialta a
tháinig le gairid go raibh na torthaí níos lú, rud a chruthaigh
neamhdheimhneacht an tsoláthair bhia, míchothú agus
bochtaineacht do chuid mhaith. “Is é seo a tharraing m’aird
ar an gclár Máistreachta in Athrú Aeráide, Talmhaíocht agus
Neamhshlándáil Bia in OÉ, Gaillimh. Beidh mé buíoch go deo as
an deis a thug an Chomhaltacht seo dom dul i mbun staidéir in
Éirinn,” a dúirt Nyamisi.
Nuair a fhillfidh sí abhaile, tá sé i gceist aici leas a bhaint as an
bhfoghlaim agus as an saineolas a fuair sí in Éirinn chun córais
táirgthe talmhaíochta agus bia athléimhneacha a thógáil atá
in ann an t-athrú ar an aeráid a sheasamh. Lena cuid scileanna
breise tá súil aici leanúint lena cuid oibre ar thionscadail a
fheabhsóidh saol dhaonra na Tansáine atá ag fás.

Comhaltaí Chúnamh Éireann i dTeach Uíbh Eachach, mí Aibreáin 2018.
Grianghraf: RGET
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Cuntasacht agus Trédhearcacht
Tá an Rialtas tiomanta go n-úsáidfear an cúnamh ar

Déanann foireann na Roinne measúnú críochnúil ar na

bhealach éifeachtach agus éifeachtúil chun tabhairt faoi

cláir ar fad a bhfuil maoiniú á lorg acu i gcoinne critéir

dhúshláin dhomhanda. Cuidíonn trédhearcacht cúnaimh

shoiléire, lena n-áirítear éifeachtúlacht ó thaobh úsáid

chun é sin a chinntiú: cuirtear an t-eolas is gá ar fáil do

acmhainní a léiriú, agus cumas na n-eagraíochtaí sin

rialtais agus do shaoránaigh chun go mbeidh cinnteoirí

torthaí a bhaint amach agus cuntas a choinneáil ar na

freagrach as acmhainní forbartha a úsáid ar bhealach

hacmhainní a fhaightear. Déantar monatóireacht agus

éifeachtach.

maoirseacht inmheánach agus sheachtrach rialta ar

Níl aon ghlacadh in aon chor ag an Roinn Gnóthaí
Eachtracha agus Trádála le calaois agus tá beartais
agus nósanna imeachta leagtha síos aici maidir le haon
chalaois fhéideartha nó amhrasach a chosc, a bhrath
agus a láimhseáil. Cuireann an Roinn maoiniú mór ar
fáil trí dheontais agus ranníocaíochtaí le heagraíochtaí
agus comhlachtaí éagsúla (lena n-áirítear comhpháirtithe
rialtais, eagraíochtaí iltaobhacha agus idirnáisiúnta, an
tsochaí shibhialta agus comhlachtaí deonacha). Tá rioscaí
ag baint leis na gníomhaíochtaí sin: aithníonn an Roinn
na rioscaí sin, agus tá timpeallacht rialaithe riosca dian i
bhfeidhm againn. Bímid ag obair go dlúth le heagraíochtaí
comhpháirtíochta ag déanamh measúnú ar a gcórais
inmheánacha rialachais, bhainistíochta, agus rialaithe ar
bhonn leanúnach.

na cláir dá dtugtar maoiniú agus déantar measúnú ar
cé acu an bhfuil na spriocanna á mbaint amach agus
acmhainní á n-úsáid mar is cuí. Foireann saineolaithe
cláir, iniúchóirí inmheánacha san Ambasáid, agus
saineolaithe neamhspleácha a dhéanann an mhaoirseacht
sin. Is é an Ceann Meastóireachta agus Iniúchóireachta
an chéad duine a fhaigheann tuairiscí maidir le cásanna
calaoise nó cásanna amhrasacha, agus é freagrach as
cinneadh a dhéanamh faoi na céimeanna imscrúdaithe
is cuí maidir leo sin. Tugann Coiste Iniúchóireachta na
Roinne tacaíocht d’obair an Aonaid Measúnachta agus
Iniúchóireachta, a chuireann breithmheas neamhspleách
ar fáil den fheidhm iniúchta. Lena chois sin, déanann an
tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste cinnte de go bhfuil
Cúnamh Oifigiúil Forbartha á chur ar fáil de réir dlí, á
bhainistiú mar is ceart agus go gcoinnítear cuntais chuí
ina dtaobh. Tá sonraí maidir le luach na gcásanna calaoise
amhrasacha, in euro agus mar chéatadán de COF ar fáil
i Rannán Measúnachta agus Iniúchóireachta shuíomh
gréasáin na Roinne.
Tá Éire ina ball den Tionscnamh Idirnáisiúnta um
Thrédhearcacht Cúnaimh (IATI) freisin agus tacaíonn sí leis
an gcaighdeán trédhearcachta ar a bhfuil clú ar fud na
cruinne maidir leis an gcaoi is fearr chun trédhearcacht
idirnáisiúnta a chinntiú. Leanfaimid orainn ag obair
le baill eile den IATI chun trédhearcacht an chúnaimh
idirnáisiúnta forbartha a dhaingniú agus a fheabhsú, agus
de bheith páirteach i rialachas an Tionscnaimh sin.
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IARSCRÍBHINN 1

Cúnamh Oifigiúil Forbartha na hÉireann
Cúnamh Oifigiúil Forbartha na hÉireann
€ Milliúin

€ Milliúin

2018

2017

An Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála - Vóta 27

514.82

490.75

Ranna Rialtais agus Ranníocaíochtaí Eile le
Buiséad AE don Chomhar um Fhorbairt

276.81

252.67

Iomlán COF

791.63

743.42

253,050

233,149

0.31%

0.32%

An Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála - Vóta 27 mar % den COF iomlán

65%

66%

Ranna Rialtais agus Ranníocaíochtaí Eile le
Buiséad AE don Chomhar um Fhorbairt mar % de COF Iomlán

35 %

34%

391.32

389.16

58.11

47.85

449.43

437.02

An Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála - Vóta 27

123.50

101.59

Ranna Rialtais agus Ranníocaíochtaí Eile le
Buiséad AE don Chomhar um Fhorbairt

218.70

204.81

Iomlán COF Iltaobhach

342.20

306.40

Iomlán COF

791.63

743.42

COF Déthaobhach mar % den COF Iomlán

57%

59%

COF Iltaobhach mar % den COF Iomlán

43%

41%

GNP
COF mar % den OTI

Anailís ar Chúnamh Déthaobhach / Iltaobhach
COF Déthaobhach
An Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála - Vóta 27
Ranna Rialtais agus Ranníocaíochtaí Eile le
Buiséad AE don Chomhar um Fhorbairt
Iomlán COF Déthaobhach
COF Iltaobhach

*Úsáideann na hIarscríbhinní seo sainmhínithe an ECFE don Chúnamh Déthaobhach agus Iltaobhach
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IARSCRÍBHINN 2

COF na hÉireann mar % den OTI: 2000 – 2018
COF mar % den OTI
2000 0.30%
2001 0.33%
2002 0.41%
2003 0.40%
2004 0.39%
2005 0.43%
2006 0.53%
2007 0.53%
2008 0.59%
2009 0.55%
2010 0.53%
2011 0.50%
2012 0.47%
2013 0.46%
2014 0.39%
2015 0.32%
2016 0.32%
2017 0.32%
2018 0.31%

.10%

.20%

.30%
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.40%

.50%

.60%

IARSCRÍBHINN 3

Méideanna COF na hÉireann 2000-2018
COF €M
2000 254.86
2001 319.90
2002 422.06
2003 445.71
2004 488.92
2005 578.46
2006 813.98
2007 870.87
2008 920.66
2009 722.20
2010 675.84
2011 657.04
2012 628.90
2013 637.10
2014 614.86
2015 647.56
2016 725.78
2017 743.42
2018 791.63

0

200

400

600
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IARSCRÍBHINN 4

COF glan mar % den OIN: Deontóirí DAC 2018
COF mar % den OIN
1.04 tSualainn

1.04

Lucsamburg

0.98

An Iorua

0.94

An Danmhairg

0.72

An Ríocht Aontaithe

0.70

An Ghearmáin

0.61

An Ísiltír

0.61

An Eilvéis

0.44

0.43 An Bheilg

An Bheilg

0.43

0.43 An Fhrainc

An Fhrainc

0.43

An Fhionlainn

0.36

Éire

0.31

An Íoslainn

0.31

An Nua-Shéalainn

0.28

0.94 An Iorua
0.72 An Danmhairg
0.70
0.61

An Ríocht Aontaithe
An Ghearmáin

0.61 An Ísiltír
0.44 An Eilvéis

0.36 An Fhionlainn

0.31 Éire
An Íoslainn

0.28

An Nua-Shéalainn

Ceanada

0.28

0.28

Ceanada

An tSeapáin

0.28

0.28

An tSeapáin

An Ostair

0.26

An Iodáil

0.24

An Iodáil

An Astráil

0.23

An Astráil

An Spáinn

0.20

An Phortaingéil

0.17

An Ostair

0.26
0.24
0.23
0.20

COF % OIN

An tSualainn

0.98 Lucsamburg

0.31

Tír

An Spáinn

0.17

An Phortaingéil

Stáit Aontaithe
Mheiriceá

0.17

0.17

Stáit Aontaithe Mheiriceá

An tSlóivéin

0.16

An Chóiré

0.15

Poblacht na Seice

0.14

0.14 Poblacht na Seice

An Ungáir

0.14

0.14 An Ungáir

An Pholainn

0.14

An Ghréig

0.13

Poblacht na Slóvaice

0.13

IOMLÁN DAC

0.31

0.16
0.15

An tSlóivéin
An Chóiré

0.14 An Pholainn
0.13 An Ghréig
0.13 Poblacht na Slóvaice

OIN (Ollioncam Náisiúnta), DAC (Coiste Cúnaimh Forbartha den Eagraíocht um Chomhar agus Fhorbairt Eacnamaíoch, OECD).
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IARSCRÍBHINN 5

Iomlán COF na hÉireann de réir Cainéal Seachadta - 2018
Comhoibriú
Tarmligthe 1%
Córais Rialtais
i dTíortha Comhpháirtíochta 6%

Cainéil Eile 13%

2018
Eagraíochtaí
Iltaobhacha 59%

Eagraíochtaí
Neamhrialtasacha 21%

Cainéal
		2018		
€000í

Mar % de

meán 2015-17
€000í

Mar % de

		
Iomlán COF 		 Iomlán COF
Eagraíochtaí Iltaobhacha

463,482

59%

398,941

57%

Eagraíochtaí Neamhrialtasacha

169,236

21%

165,766

23%

Cainéil Eile

100,897

13%

70,277

10%

50,434

6%

62,254

9%

7,580

1%

8,348

1%

791,629

100%

705,586

100%

Córais Rialtais i dTíortha Comhpháirtíochta
Comhar Tarmligthe
Comhiomlán
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IARSCRÍBHINN 6

COF Iomlán na hÉireann de réir Earnála - 2018
Earnáil		2018		
€000í

Mar % de

2015-17 Averages
€000í

Mar % de

		
Iomlán COF 		 Iomlán COF
Buntacaíocht d’Eagraíochtaí Iltaobhacha

267,697

34%

230,254

33%

Cúnamh Daonnúil

185,622

23%

167,224

24%

Cearta an Duine, Rialachas agus Comhionannas Inscne

58,402

7%

58,521

8%

Sláinte (lena n-áirítear VEID/SEIF)

41,730

5%

50,186

7%

Ilearnáil

94,296

12%

58,457

8%

Talmhaíocht

25,208

3%

29,757

4%

Oideachas

36,664

5%

33,197

5%

Bainistíocht agus Riarachán Clár

28,665

4%

27,662

4%

Cosaint Shóisialta

20,643

3%

21,719

3%

Bunchothú

16,809

2%

13,061

2%

Cosaint Chomhshaoil

5,687

1%

4,640

1%

Feasacht ar Fhorbairt a Chur Chun Cinn

6,135

1%

5,210

1%

Uisce agus Sláintíocht

4,069

1%

5,698

1%

791,629

100%

705,586

100%

Comhiomlán

Cosaint Chomhshaoil 1%
Bunchothú 2%
Bainistíocht agus
Riarachán Clár 4%
Oideachas 5%

Uisce agus
Sláintíocht 1%

Talmhaíocht 3%

2018

Ilearnáil 12%

Feasacht ar
Fhorbairt
a Chur Chun Cinn 1%
Buntacaíocht d’Eagraíochtaí
Iltaobhacha 34%
Cosaint Shóisialta 3%

Sláinte (lena n-áirítear
VEID/SEIF) 5%
Cearta an Duine, Rialachas
agus Comhionannas Inscne 7%
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Cúnamh
Daonnúil 23%

IARSCRÍBHINN 7

COF Iomlán na hÉireann de réir Cineál Cúnaimh - 2018

Cineálacha Eile Cúnaimh 8%

Riarachán 4%

Buntacaíocht d’Eagraíochtaí
Iltaobhacha 43%

Idirghabhálacha
Tionscadail 15%

2018

Buntacaíocht
d’Eagraíochtaí
Neamhrialtasacha
14%

Cistí Bascaeid agus
Comhthiomsaithe 17%

Cineál Cúnaimh
		2018		
€000í

Mar % de

meán 2015-17
€000í

Mar % de

		
Iomlán COF 		 Iomlán COF
Buntacaíocht d’Eagraíochtaí Iltaobhacha

342,197

43%

302,749

43%

Cistí Bascaeid agus Comhthiomsaithe

133,644

17%

129,028

18%

Buntacaíocht d’Eagraíochtaí Neamhrialtasacha

106,950

14%

107,194

15%

Idirghabháil trí Chineál Tionscadail

117,400

15%

105,273

15%

Riarachán

28,665

4%

27,384

4%

Cineálacha Eile Cúnaimh

62,773

8%

33,959

5%

791,629

100%

705,586

100%

Comhiomlán

72

IARSCRÍBHINN 8

An 30 tír is mó a fuair COF
Déthaobhach ó Éirinn in 2018
Tír is faighteoir

€000í

An Aetóip

37,299

Uganda

26,310

An Tansáin

24,075

An Mhaláiv

20,976

Mósaimbíc

20,584

Siarra Leon

12,181

An tSúdáin Theas

11,421

Vítneam

9,088

Poblacht Dhaonlathach an Chongó

7,535

An tSiombáib

7,229

An tSiria

7,197

An Chéinia

6,542

An tSomáil

6,316

Poblacht na hAfraice Láir

6,091

An Tuirc

6,070

An tSaimbia

5,886

An Phalaistín

5,770

An tSúdáin

5,575

Éimin

5,010

An Libéir

4,713

An Liobáin

4,632

An Afraic Theas

4,104

An Iordáin

3,045

An Nigéir

3,041

An Cholóim

2,413

An Nigéir

2,364

An Bhanglaidéis

2,253

Ruanda

2,153

An Iaráic

2,000

An Afganastáin

1,972

*Tabhair faoi deara i gcás tíortha ina bhfuil géarchéim mhór dhaonnúil, gur féidir go dtabharfar an maoiniú do thíortha cóngaracha nó ar bhonn sonrach
nach mbaineann le tír. Leis na figiúirí don Tuirc, don Liobáin, agus don Iaráic, áirítear tacaíocht don fhreagairt ar ghéarchéim na Siria.		
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1,110

Ilearnáil/Eile

1,089

30,783

Bainistíocht
agus Riarachán
Clár

Comhiomlán

-

9,400

Cúnamh

Uisce agus
Sláintíocht

1,989

Cearta an
Duine
Rialachas

10,677

1,855

Sláinte (lena
n-áirítear
VEID/SEIF)

Coimirce
Shóisialta

300

17

Oideachas

Cosaint
Chomhshaoil

1,350

Bunchothú

20,311

1,521

-

-

910

200

1,160

9,250

500

6,300

470

-

€000í

€000í

2,997

Mósaimbíc

An
Aetóip

Talmhaíocht

Earnáil

20,290

1,048

10

3,000

900

3,000

3,274

4,800

-

3,456

800

2

€000í

Uganda

21,720

844

-

1,150

1,609

1,950

2,504

9,856

-

139

1,400

2,268

€000í

An Tansáin

15,429

584

-

2,809

1,265

1,376

2,607

42

264

26

1,155

5,300

€000í

An Mhaláiv

10,032

-

-

110

4,021

-

3,148

294

-

1,539

850

69

€000í

Vítneam
agus an
Réigiún

3,935

521

-

563

621

-

10

20

1

722

423

1,053

€000í

An tSaimbia

Cláir Tíre - Miondealú de réir Earnála 2018

IARSCRÍBHINN 9

9,932

501

160

-

524

190

3,860

1,323

15

355

2,522

480

€000í

Siarra Leon
agus an
Libéir

3,477

1,013

-

4

286

-

1,511

-

-

662

-

-

€000í

4,929

-

-

-

1

1,050

1,275

-

-

2,603

-

-

€000í

An Afraic
Theas agus An Phalaistín
an Réigiún

803

-

-

-

371

-

1

-

-

191

-

239

€000í

An Chéinia
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0

10

11

45

-

-

-

-

-

-

€000í

An Nigéir

3,695

-

-

-

191

250

1,150

2,100

-

5

-

-

€000í

An
tSiombáib

145,401

7,122

180

18,313

11,822

17,461

22,489

29,540

1,080

16,015

8,971

12,408

€000í

IOMLÁN

IARSCRÍBHINN 10

Maoiniú d’Eagraíochtaí Iltaobhacha 2018
Maoiniú d’Eagraíochtaí Iltaobhacha 2018
€000í

Mar % de

Institiúidí an Aontais Eorpaigh

209,493

45%

Gníomhaireachtaí, Cistí nó Coimisiúin na Náisiún Aontaithe

179,409

39%

Institiúidí Iltaobhacha Eile

37,266

8%

Grúpa an Bhainc Dhomhanda

28,510

6%

Bainc Forbartha Réigiúnaí

7,303

2%

An Eagraíocht Dhomhanda Trádála

1,500

<1%

463,482

100%

Comhiomlán

An Eagraíocht Dhomhanda
Trádála <1%
Regional Development
Banks 2%
Grúpa an Bhainc
Dhomhanda 6%

Institiúidí
Iltaobhacha Eile 8%

Institiúidí an Aontais
Eorpaigh 45%

2018
Gníomhaireachtaí, Cistí
nó Coimisiúin na Náisiúin
Aontaithe 39%
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IARSCRÍBHINN 11

Maoiniú d’Eagraíochtaí Iltaobhacha 2018
Maoiniú d’Eagraíochtaí Iltaobhacha
2018 (Leibhéal mionsonraithe: €000í)

An Roinn
Cumarsáide,
Gníomhaithe ar son
na hAeráide
agus Comhshaoil

An Roinn
Talmhaíochta,
Bia agus Mara

An Roinn
Airgeadais

An Roinn
Gnóthaí
Eachtracha agus
Trádála

Cionroinnt na
hÉireann i
mBuiséad an AE
don Chomhar um
Fhorbairt

IOMLÁN

Ranna
Eile

INSTITIÚIDÍ AN AONTAIS EORPAIGH							
An Coimisiún Eorpach Buiséad Forbartha					

152,646 		

152,646

An Ciste Eorpach um Fhorbairt
(An Coimisiún Eorpach)				

40,601 			

40,601

Ciste Iontaobhais an Aontais Eorpaigh
don Afraic 				

7,300 			

7,300

Saoráid na Tuirce do Theifigh				

5,921 			

5,921

An Ciste Eorpach um Fhorbairt
(An Banc Eorpach Infheistíochta)				

2,275 			

2,275

Ciste Iontaobhais an AE don Cholóim 				

750 			

750

Institiúidí an Aontais Eorpaigh - Iomlán

-

-

-

56,847

152,646 		

209,493

INSTITIÚIDÍ ILTAOBHACHA EILE							
Comhpháirtíocht Dhomhanda don
Oideachas				

10,544 			

10,544

An Ciste Domhanda i gcoinne SEIF,
An Eitinn agus Maláire				

10,000 			

10,000

Comhghuaillíocht Dhomhanda do
Vacsaíní agus Imdhíonadh				

3,000 			

3,000

Ciste CGIAR 				

3,000 			

3,000

2,000 					

2,000

An Ciste Glas don Aeráid		

An Eagraíocht um Chomhar agus
Fhorbairt Eacnamaíochta				
Áis do Thimpeallacht na Cruinne Ciste Iontaobhais		

1,790 			

1,790

1,421 					

1,421

Comhairle na hEorpa 				

1,340 			

1,340

Eagraíocht na Náisiún Aontaithe um
Shlándáil agus Comhar san Eoraip				

1,089 			

1,089

CCRIF SPC				

1,000 			

1,000

Áis do Thimpeallacht na Cruinne Ciste do na Tíortha is Lú Forbartha				

1,000 			

1,000

Tionscnamh Forbartha Intosai				

250 			

250

Oifig IGAD sa tSúdáin Theas				

200 			

200

An Chúirt Choiriúil Idirnáisiúnta				

175 			

175

An Eagraíocht Idirnáisiúnta um Imirce				

159 			

159

Institiúidí Iltaobhacha Eile				

158 			

158

Clár Comhshaoil
Réigiúnach SIDS san Aigéan Ciúin				

115 			

115

Rúnaíocht an Chonartha Trádála Airm				

25 			

25

Institiúidí Iltaobhacha Eile - Iomlán		

3,421

-

33,845

-

-

37,266

BAINC FORBARTHA RÉIGIÚNAÍ							
Banc na hÁise don Infheistiú sa Bhonneagar			

3,903 				

3,903

Ciste Forbartha na hÁise			

3,400 				

3,400

Bainc Forbartha Réigiúnaí - Iomlán			

7,303 				

7,303
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Maoiniú d’Eagraíochtaí Iltaobhacha
2018 (Leibhéal mionsonraithe: €000í)

An Roinn
Talmhaíochta,
Bia agus Mara

An Roinn
Cumarsáide,
Gníomhaithe ar son
na hAeráide
agus Comhshaoil

An Roinn
Airgeadais

An Roinn
Gnóthaí
Eachtracha agus
Trádála

Cionroinnt na
hÉireann i
mBuiséad an AE
don Chomhar um
Fhorbairt

IOMLÁN

Ranna
Eile

GNÍOMHAIREACHTAÍ,
CISTÍ NÓ COIMISIÚIN NA
NÁISIÚN AONTAITHE 							
Cistí Comhthiomsaithe Tíre na
Náisiún Aontaithe				
39,200			
39,200
An Clár Domhanda Bia

19,000 			

7,200 			

26,200

Ciste Leanaí na Náisiún Aontaithe				

18,539 			

18,539

Clár Forbartha na Náisiún Aontaithe				

14,046 			

14,046

Oifig Ard-Choimisinéir na Náisiún
Aontaithe le haghaidh Dídeanaithe				

13,200 			

13,200

Lárchiste Freagartha Éigeandála				

12,000 			

12,000

Gníomhaireacht na Náisiún Aontaithe
um Fhóirithint agus Oibreacha ar mhaithe
le dídeanaithe Palaistíneacha sa
Neasoirthear				

9,000 			

9,000

Ciste na Náisiún Aontaithe ar mhaithe
leis an bPobal				

5,880 			

5,880

Comhthionól Ginearálta na Náisiún
Aontaithe		

3 		

4,304 			

4,307

Oifig Chomhordaitheoir na Náisiún
Aontaithe um Fhóirithint Anachaine				

3,500 			

3,500

An Eagraíocht Bhia agus Talmhaíochta

3,361 						
3,361

Ciste na Náisiún Aontaithe um
Chothú Síochána 				

3,200 			

3,200

Oifig Ard-Choimisinéir na Náisiún
Aontaithe um Chearta an Duine				

3,161 			

3,161

An Ciste Idirnáisiúnta
um Fhorbairt Talmhaíochta				

3,000 			

3,000

An Eagraíocht Dhomhanda Sláinte				

1,766 		

1,073

2,839

Clár Comhpháirteach na Náisiún
Aontaithe maidir le VEID/SEIF				

2,600 			

2,600

Mná na Náisiún Aontaithe				

2,500 			

2,500

An Eagraíocht Idirnáisiúnta Saothair				

1,600 		

681

2,281

389 		

300

2,030

1,977 			

1,977

75 			

1,275

Clár Comhshaoil na Náisiún Aontaithe		

1,341 		

Roinn na Náisiún Aontaithe um
Fheachtais Síochánaíochta				
An Coinbhinsiún um Gaineamhlú a Chomhrac		

1,200 		

Bunreacht Eagraíocht Oideachais, Eolaíochta
agus Chultúir na Náisiún Aontaithe				

685 		

568

1,253

Creat-Choinbhinsiún na Náisiún
Aontaithe ar Athrú Aeráide		

583 		

543 			

1,126

Sheirbhísí Tionscadal				

896 			

896

Straitéis Idirnáisiúnta na Náisiún
Aontaithe um Laghdú Tubaistí				

500 			

500

Oifig na Náisiún Aontaithe um

77

Maoiniú d’Eagraíochtaí Iltaobhacha
2018 (Leibhéal mionsonraithe: €000í)

An Roinn
Cumarsáide,
Gníomhaithe ar son
na hAeráide
agus Comhshaoil

An Roinn
Talmhaíochta,
Bia agus Mara

An Roinn
Airgeadais

An Roinn
Gnóthaí
Eachtracha agus
Trádála

Cionroinnt na
hÉireann i
mBuiséad an AE
don Chomhar um
Fhorbairt

IOMLÁN

Ranna
Eile

Saorálaithe na Náisiún Aontaithe				

500 			

500

Eagraíocht Forbartha Tionscail
na Náisiún Aontaithe				

372 			

372

Ciste Iontaobhais na Náisiún Aontaithe
don Cholóim				

250 			

250

Comhdháil na Náisiún Aontaithe
um Thrádáil agus Forbairt				

200 			

200

100 					

100

An Eagraíocht Dhomhanda
Meitéareolaíochta		

Institiúid na Náisiún Aontaithe
um Thaighde Dí-armála				

65 			

65

Oifig na Náisiún Aontaithe i leith Drugaí
agus Coireachta				

40 			

40

An Eagraíocht Dhomhanda um
Maoin Intleachtúil						
12

12

Gníomhaireachtaí, Cistí nó Coimisiúin
na Náisiún Aontaithe -Iomlán

22,361

3,227

-

151,188

-

2,634

179,410

GRÚPA AN BHAINC DHOMHANDA							
Comhlachas Idirnáisiúnta um Fhorbairt			

24,390

870 			

25,260

300 		

2,050 			

2,350

An Chorparáid Airgeadais Idirnáisiúnta 				

900 			

900

An Banc Idirnáisiúnta Athfhoirgníochta
agus Forbraíochta		
Grúpa an Bhainc Dhomhanda - Iomlán

-

300

24,390

3,820

-

-

28,510

AN EAGRAÍOCHT DHOMHANDA
TRÁDÁLA							
An Eagraíocht Dhomhanda Trádála An Lárionad Trádála Idirnáisiúnta				

800 			

800

An Eagraíocht Dhomhanda Trádála				

350 			

350

An Eagraíocht Dhomhanda Trádála An tIonad Comhairliúcháin ar Dhlí WTO				

350 			

350

An Eagraíocht Dhomhanda Trádála Iomlán
COMHIOMLÁN

-

-

-

1,500

-

-

1,500

22,361

6,948

31,693

247,200

152,646

2,634

463,482
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IARSCRÍBHINN 12

Cúnamh Daonnúil de réir Cainéal Seachadta 2018
Cainéal
€000í

Mar % de

105,769

57%

An tAontas Eorpach

34,221

18%

Eagraíochtaí Neamhrialtasacha

26,704

14%

Gluaiseacht Idirnáisiúnta Chumann na Croise Deirge agus an Chorráin Dheirg

15,480

8%

3,448

2%

185,622

100%

Gníomhaireachtaí na Náisiún Aontaithe

Eile
Iomlán

Eile 2%

Cumann Idirnáisiúnta na
Croise Deirge 8%

Eagraíochtaí
Neamhrialtasacha
14%

Gníomhaireachtaí na
Náisiún Aontaithe
57%

2018

An tAontas Eorpach 18%
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IARSCRÍBHINN 13

Eagraíochtaí na Sochaí Sibhialta a fuair €100K nó níos
mó, in 2018 i €000í
Ainm na heagraíochta

Suíomh

Iomlán

A Partnership With Africa - APA

Ceanncheathrú

235

Action Aid

Ceanncheathrú

750

Siarra Leon

1,156

An Aetóip

150

AEPD Vietnam

Vítneam

110

AFAP Vietnam

Vítneam

120

Ceanncheathrú

200

An Tansáin

260

Aidlink

Ceanncheathrú

310

Aidspan

Ceanncheathrú

100

An Tansáin

500

Vítneam

150

Mósaimbíc

100

Uganda

390

an Tansáin

500

Brighter Communities Worldwide

Ceanncheathrú

260

Camfed International

Ceanncheathrú

100

an tSaimbia

280

Vítneam

138

Centre de Controle Democratique des Forces Armees

Ceanncheathrú

252

Childfund Ireland

Ceanncheathrú

250

Children In Crossfire

Ceanncheathrú

606

Christian Aid

Ceanncheathrú

5,152

Christian Blind Mission Ireland

Ceanncheathrú

320

Clinton Health Access Initiative

An Aetóip, An tSiombáib

1,950

Ceanncheathrú

455

Comprehensive Community Based Rehabilitation

An Tansáin

700

Concern Universal

An Mhaláiv

1,339

Concern Worldwide

Ceanncheathrú

25,247

Crisis Management Initiative

Ceanncheathrú

125

CSDS Vietnam

Vítneam

146

DanChurchAid

An Mhaláiv

450

Democratic Progress Institute

Ceanncheathrú

100

Dialogue Advisory Group (DAG)

Ceanncheathrú

125

DICE

Ceanncheathrú

300

Action Contre la Faim - Siarra Leon
Adigrat Diocese Catholic Secretariat [ADCS]

Ciste Iontaobhais Náisiúnta Arm na hAfganastáine
Agricultural Non State Actors

Amref Health Africa
APHEDA Vietnam
Associação Instituto para Democracia Multipartidaria
A-Z Children’s Charity
Benjamin Mkapa HIV/AIDS Foundation (BMAF)

Camfed Zambia
CDI Vietnam

Comhlámh
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Ainm na heagraíochta

Suíomh

Iomlán

Dóchas

Ceanncheathrú

250

ECPAT International

Ceanncheathrú

120

Emergency Nutrition Network

Ceanncheathrú

350

An Lárionad don Staidéar ar Bheartas na hEorpa [ECDPM]

Ceanncheathrú

200

An Aetóip, Vítneam

1,250

Ceanncheathrú

230

FHI Solutions LLC
Fields of Life

Front Line - An Fhondúireacht Idirnáisiúnta um
Ceanncheathrú
508
Chosantóirí Chearta an Duine a Chosaint		
Fundação MASC

Mósaimbíc

600

Global Witness Trust

Ceanncheathrú

115

Goal

Ceanncheathrú

10,403

Ceanncheathrú, Vítneam

2,500

Ceanncheathrú

100

Siarra Leon, Vítneam

1,013

Helpage International

Ceanncheathrú

721

Hlanganisa Institute For Development

An Afraic Theas

150

Uganda

130

An Afraic Theas

200

Mósaimbíc

300

International Alert

Ceanncheathrú

150

International Commission Of Jurists

Ceanncheathrú

150

Coiste Idirnáisiúnta na Croise Deirge

Ceanncheathrú

13,630

International Crisis Group

Ceanncheathrú

300

Cónaidhm Idirnáisiúnta um Chearta an Duine

Ceanncheathrú

190

Cónaidhm Idirnáisiúnta Chumann na Croise Deirge
Ceanncheathrú
agus an Chorráin Dheirg		

1,850

Halo Trust
Health Poverty Action
Helen Keller International

Ionad Chearta an Duine
Institute for Security Studies
Instituto de Estudos Sociais e Económicos

International Fertilizer Development Centre

An Chéinia

220

International Medical Corps UK

Ceanncheathrú

150

An Coiste Tarrthála Idirnáisiúnta

Ceanncheathrú, An Libéir, Siarra Leon

2,654

Ceanncheathrú

125

An Afraic Theas, An Tansáin

740

An Afraic Theas, Ceanncheathrú,
An Phalaistín, Vítneam

2,078

Irish Development Education Association

Ceanncheathrú

277

Irish Family Planning Association

Ceanncheathrú

120

Fondúireacht um Fhorbairt Idirnáisiúnta Chonradh na hÉireann
Ceanncheathrú
de Chomhair Chreidmheasa		

250

International Service For Human Rights
International Youth Foundation
Irish Council For International Students
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Ainm na heagraíochta

Suíomh

Iomlán

An Mhaláiv, An Tansáin

308

Vítneam

100

Keninvest

An Chéinia

103

KEPSA

An Chéinia

100

Legal and Human Rights Centre

An Tansáin

300

Meningitis Research Foundation

Ceanncheathrú

100

An Grúpa Idirnáisiúnta um Chearta Mionlach

Ceanncheathrú

170

Misean Cara

Ceanncheathrú

15,500

Musika

An tSaimbia

550

National Smallholder Farmers

An Mhaláiv

500

Ceanncheathrú

227

An Chomhpháirtíocht de Pháirtithe Rannchuidithe
Ceanncheathrú
arna gCinneadh go Náisiúnta - WRI		

100

Norwegian Refugee Council

An Phalaistín

200

Orbis Ireland

Ceanncheathrú

140

Oxfam Ireland

Ceanncheathrú

3,790

Mósaimbíc

200

Vítneam

335

Ceanncheathrú

3,116

An tSaimbia

220

Ceanncheathrú

250

An Tionscadail Renew, Vítneam

Vítneam

200

RIC Vietnam

Vítneam

120

An tSiombáib, An Afraic Theas

250

Ceanncheathrú

180

Ceanncheathrú, An Mhaláiv, An Afraic Theas

2,096

Search for Common Ground

Siarra Leon

706

Self Help Africa

An tSaimbia

4,698

Serve In Solidarity Ireland

Ceanncheathrú

280

Sight Savers Ireland

Ceanncheathrú

1,738

Social Change Assistance Trust

An Afraic Theas

150

Sonke Gender Justice Network

An Afraic Theas

300

Irish Rule of Law International
ISEE Vietnam

Comhairle Náisiúnta na nÓg

Parque Nacional Da Gorongosa
Plan International Vietnam
Plan Ireland
Siúracha na Toirbhearta
Raising Voices

SA HIV/AIDS Information Dissemination Service
Saferworld
Save The Children
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Ainm na heagraíochta

Suíomh

Iomlán

An Aetóip

1,100

South Africa

100

Uganda

2,600

Ceanncheathrú

429

An Tansáin

150

Tearfund Ireland

Ceanncheathrú

295

The Carter Centre Inc.

Ceanncheathrú

200

An Tansáin

400

Ceanncheathrú

350

Vítneam

120

Ceanncheathrú

20,188

Uganda

200

Ceanncheathrú

145

Vítneam

144

Vita

Ceanncheathrú

503

War On Want Northern Ireland

Ceanncheathrú

145

An Libéir

160

Welthungerhilfe

Siarra Leon

480

Women Fund Tanzania

An Tansáin

400

World Resources Institute

Ceanncheathrú

600

World Vision Ireland

Ceanncheathrú

4,217

An tSaimbia

175

SOS Sahel Ethiopia
Oifig Idirchaidrimh na hAfraice Theas
Straight Talk Foundation
Suas Educational Development
Tanzania Media Foundation

The Centre for Counselling Nutrition & Health Care
Transparency International
Transparency International Vietnam
Trócaire
Líonra na mBan in Uganda
Value Added In Africa
Viet Health Vietnam

WASH Consortium

Zambia Open Community Schools
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