Turascáil Bhliantúil Cúnamh Éireann
Gach lá bíonn tusa ag cuidiú leis na daoine is boichte ar domhan



Ag feitheamh i gclinic VEID i Mósaimbíc.
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Réamhrá

An tAire Stáit um
Chúnamh Forbraíochta
Coigríche,
Michael Kitt T.D.

Agus mé ceaptha le déanaí mar Aire Stáit um Fhorbraíocht Coigríche, is
cúis áthais dom é cuntas ar ghníomhaíochtaí Chúnamh Éireann le bliain
anuas a chur i láthair.
Ba é foilsiú an chéad Pháipéir Bháin riamh maidir leis an
gCúnamh a chuireann Éire ar fáil i mí Mheán Fómhair
mórimeacht na bliana. Ba thoradh ar chomhairliúchán
leathan leis an bpobal é an Páipéar Bán. Míníonn sé go
soiléir cén fáth go dtugaimid cúnamh agus soláthraíonn
sé gormchló dár gcúnamh forbraíochta agus do
thionscnaimh nua agus leathnú mór á dhéanamh ar
chlár Chúnamh Éireann.
Bhain cúnamh forbraíochta oifigiúil na hÉireann
buaicphointe nua de €734 milliún amach sa bhliain 2006,
rud a chinnteoidh go mbainfimid an sprioc – 0.7% den
Ollioncam Náisiúnta a chaitheamh ar chúnamh coigríche
faoi 2012 – amach trí bliana roimh thargaid Spriocanna
Forbraíochta Mílaoise na NA. Is muidne anois an séú
deonaí is mó ar domhan ar bhonn per capita.
Le maoiniú an Rialtais bhí Cúnamh Éireann in ann cúnamh
a thabhairt do os cionn 90 tír anuraidh, agus dhíríomar go
háirithe ar ocht dtír ar ár gclár. Ainmníodh an Mhaláiv mar
an naoú tír ar ár gclár anuraidh.
Bímid ag obair le rialtais, le gníomhaireachtaí idirnáisiúnta
forbraíochta agus leis an tsochaí shibhialta chun dul i
ngleic le díothacht agus le neamhionnanas. Tá áthas
orm go rabhamar in ann an tacaíocht d’Eagraíochtaí
Neamhrialtasacha Éireannacha agus idirnáisiúnta,
agus dár misinéirí, a leathnú amach chun tabhairt faoin
mbochtaineacht dhomhanda. Cuireadh os cionn €140
milliún ar fáil sa bhliain 2006 chun cabhrú le hobair
ríthábhachtach na nEagraíochtaí Neamhrialtasacha.



Tá meicníochtaí nua tugtha isteach le cinntiú go ndéanfar
seachadadh níos éifeachtúla agus níos éifeachtaí chuig ár
gcomhpháirtithe.
Is í an ghéarchéim VEID/SEIF agus freagra na hÉireann
uirthi téama lárnach Thuarascáil Bhliantúil 2006. Tar
éis don Taoiseach gealltanas a thabhairt ag na Náisiúin
Aontaithe i mí Mheán Fómhair 2005, tá méadú mór
déanta ag Cúnamh Éireann ar na hacmhainní chun
dul i ngleic le VEID/SEIF agus galair theagmhálacha
ag leibhéal domhanda. Cuirimid béim sa tuarascáil
seo ar thionscnaimh a glacadh de láimh agus ar
chomhpháirtíochtaí a cruthaíodh chun comhrac a
dhéanamh in aghaidh VEID/SEIF i gcuid de na tíortha is
mó atá ag thíos leis. Tá tionchar chomh treascrach ag
VEID/SEIF go gcaithfimid tosaíocht a thabhairt dó mar
eagraíocht.
Tá roinnt tionscnamh spreagúil tiomsaithe: tá Fórsa
Frithghnímh Ghasta bunaithe againn a thabharfaidh daoine
ardsciliúla le chéile chun ár bhfreagairt do thubaistí a
neartú; déanfaimid athlonnú chomh maith ar sholáthairtí
bunúsacha ar mhaithe le himscaradh gasta. Tá na
socruithe atá déanta againn i gcalafort Brindisi na hIodáile
feicthe agam féin. Tá stoic éigeandála á lonnú again sa
Churach chomh maith.
Chun tabhairt faoi bhunchúiseanna gorta agus ganntanas
bia tá Tascfhórsa Ocrais á bhunú againn chun freagairt
do staideanna ainsealacha ocrais i dtíortha atá i mbéal
forbraíochta, agus go háirithe san Afraic.

Tá Aonad Réiteach Coinbhleachta bunaithe againn sa
Roinn Gnóthaí Eachtracha chun tarraingt ar thaithí na
hÉireann féin i réiteach coinbhleachta agus réiteach á lorg
ar chuid de na coinbhleachtaí is buaine ar domhan.
Mar a dúirt an Taoiseach agus an Páipéar Bán á sheoladh
aige, “is léiriú praiticiúil é ár gclár cúnaimh ar na luacha a
chabhraíonn linn ár bhféiniúlacht mar Éireannaigh ag tús
na 21ú haoise a shainmhíniú. Léiríonn sé ár dtuiscint ar
ár gcúramaí leathana sóisialta agus ár ndualgas i leith na
ndaoine atá chomh daonna linn féin.”
Is í seo an fhís a thugann fócas agus comhthéacs d’obair
Chúnamh Éireann.

“

Tá méadú mór déanta ag
Cúnamh Éireann ar na
hacmhainní chun dul i ngleic
le VEID/SEIF agus galair
theagmhálacha ag leibhéal
domhanda.

”

Tá áthas orm a bheith ag glacadh le mo dhualgais mar
Aire Stáit de réir mar a fhásann ár gclár cúnaimh. Beidh sé
d’aidhm agam sna blianta atá romhainn cur le gnóthachain
agus dul chun cinn na bliana 2006.
Agus an clár ag fás, tá mé ag tnúth leis na dúshláin agus
na deiseanna a bheidh romhainn chun cabhrú leo seo is
mó atá i ngátar sna tíortha is boichte ar domhan trí chlár
nuálaíoch, gairmiúil comhbhách a mbeimid bródúil as a
sholáthar.

Michael Kitt TD
An tAire Stáit um Chúnamh Forbraíochta Coigríche
An Roinn Gnóthaí Eachtracha
Lunasa 2007



Cúnamh Éireann – Cinnireacht á
Léiriú maidir le VEID/SEIF
Is cuid bhunúsach den chomhrac in aghaidh na bochtaineachta
domhanda é an comhrac in aghaidh VEID/SEIF agus baint amach
Spriocanna Forbraíochta na Mílaoise. Tá os cionn daichead milliún
duine ar fud an domhain ag maireachtáil le VEID faoi láthair. Tá a
bhformhór seo sna tíortha atá i mbéal forbraíochta – agus breis is dhá
thriain díobh sin san Afraic fho-Shahárach.
Is iad na daoine is boichte agus is soghonta sa phobal
is mó a bhíonn thíos leis an ngalar seo. I dtéarmaí
praiticiúla, tá laghdú de suas le 20 bliain ar an ionchas
saoil sna tíortha is mó atá ag fulaingt de bharr VEID/
SEIF. I Leosóta, ceann de chlártíortha na hÉireann,
tá an ráta VEID i measc daoine fásta gar do 30%.
Méadaítear ar bhochtaineacht agus ar shoghontacht
mar gheall ar an ngalar paindéimeach seo. Ciorraíonn
sé cumas na dtíortha sin seirbhísí éifeachtúla a
sholáthar in earnálacha ar nós na n-earnálacha sláinte
agus oideachais.
Bliain thábhachtach ba ea 2006 do Chúnamh Éireann
ó thaobh freagra domhanda ar VEID agus SEIF a
bhrostú. Rinneadh cur síos soiléir ar thiomantas
Rialtas na hÉireann freagairt go héifeachtúil don
phaindéim VEID/SEIF sa Pháipéar Bán a foilsíodh i mí
Mheán Fómhair i gcomhthéacs an chlár cúnaimh atá
ag méadú. Rinneadh ardú an-mhór ar an maoiniú atá
cionroinnte ag Cúnamh Éireann do VEID/SEIF agus
galair thógálacha eile go €100 milliún sa bhliain 2006
– ag teacht leis an ngealltanas a thug An Taoiseach ag
Olltionóil Ghinearálta na Náisiún Aontaithe sa bhliain
2005.
Leis an tiomantas seo tá Éire ar thús cadhnaíochta
mar Bhallstát AE, ó thaobh an sciar den chúnamh
oifigiúil forbraíochta atá cionroinnte don chomhrac in
aghaidh VEID.



Ba é An Taoiseach an t-aon cheann rialtais Eorpach
a d’fhreastail ar Sheisiún Speisialta Olltionóil na
Náisiún Aontaithe ar VEID/SEIF agus ar Chruinniú
Ardleibhéil VEID/SEIF sa bhliain 2006, agus tá
aitheantas idirnáisiúnta gnóthaithe aige ar son a chuid
cinnireachta sa chomhrac domhanda in ighaidh an na
paindéime VEID dá bharr seo.
Thug tuarascáil a chuir An Taoiseach faoi bhráid Rúnaí
Ginearálta na NA forléargas ar fhreagra na hÉireann
ar VEID/SEIF thar an tréimhse cúig bliana, 2001-2006.
Léirigh sé mar ar thug Rialtas na hÉireann os cionn
€250 milliún do chláir a bhain le VEID ag leibhéil
dhomhanda, réigiúnacha, náisiúnta agus pobail sa
tréimhse ama sin;
“Tá mo Rialtas tiomanta go hiomlán i gcónaí do
bheith ar thús cadhnaíochta sa bhfreagra domhanda
ar VEID/SEIF. Glacfaidh Éire lena freagrachtaí
go dáiríre agus cuirfimid ár gcomhbhá in iúl
do na daoine is boichte sna tíortha is boichte a
fhulaingíonn an chuid is measa den ghalar mharfach
seo. Tá an comhrac in aghaidh SEIF ar cheann
de na dúshláin is mó dár nglúin i gcónaí. Déanfar
breithiúnas orainn de réir ár gcuid flaithiúlachta agus
de réir neart ár gcinnireachta. Tá a mbeatha caillte
ag an iomarca daoine cheana féin. Ná loicfimis ar na
milliúin atá ag iarraidh cúnaimh orainn i spiorad na
comhdhaonnachta.”
An Taoiseach, Bertie Ahern, T.D. ag Olltionóil na NA,
1 Meitheamh 2006.

Ag Cruinniú Ardleibhéil NA sa bhliain 2006 aontaíodh
Ráiteas Polaitiúil maidir le VEID/SEIF le Rochtain Uilíoch
ar chosc cuimsitheach ar VEID, cóireáil agus cúram
dóibh siúd uile a bhfuil sé de dhíth orthu faoi 2010.
Tá glactha ag Éire tabhairt faoin sprioc seo agus tá
tacaíocht mhór á tabhairt aici do thíortha fo-Saháracha
na hAfraice ionas gur féidir leo a bhfreagra ar an
bpaindéim seo a threisiú.
Bíonn Éire ag obair go dlúth le roinnt comhpháirtithe
tábhachtacha idirnáisiúnta sa bhfreagra aici ar
VEID/SEIF.
Thug Éire €80 milliún mar shampla don Chiste
Domhanda um SEIF, Eitinn agus Maláire thar tréimhse
cúig bliana 2002-2007. De thoradh na ranníocaíochtaí
seo tá an-dul chun cinn déanta. Áirítear i measc na
ngnóthachan sep rochtain a bheith ag níos mó ná
700,000 fear, bean agus leanbh ar chóireáil VEID agus
seirbhísí cúraim agus coisc le haghaidh VEID a bheith á
fháil ag níos mó daoine fos ná sin.
Tugann Éire tacaíocht do chomhpháirtíochtaí
domhanda eile dá leithéid, amhail an Comhaontas
Domhanda um Vacsaíní agus Imdhíonadh (GAVI), chun
cabhrú laghdú a dhéanamh ar scaipeadh na ngalar
teagmhálach ar nós na bruitíní agus an heipitítis.
Soláthraíonn na comhpháirtíochtaí domhanda seo
bealaí chun acmhainní airgeadais a chur ar fáil mar
thacaíocht do sheirbhísí riachtanacha sláinte agus
do sheirbhísí a bhaineann le VEID i dtíortha bochta.
Léiríonn an gaol láidir atá idir VEID, sláinte agus laghdú
na bochtaineachta tábhacht na dtionscnamh nua
idirnáisiúnta seo.
Is comhpháirtíocht thábhachtach eile í Fondúireacht
Clinton a fhaigheann tacaíocht ó Chúnamh Éireann.
D’éirigh le Fondúireacht Clinton costas na gcógas
frithretrivíreasach a laghdú agus iad a chur ar fáil do
dhaoine bochta i dtíortha atá i mbéal forbraíochta.

Le ceithre bliana anuas, tar éis meabhrán comhoibrithe
a bheith sínithe idir An Taoiseach, Bertie Ahern, agus
iar-Uachtarán SAM Bill Clinton, tá os cionn €40 milliún
curtha ar fáil ag Cúnamh Éireann chun seirbhísí VEID
agus sláinte a neartú i Mósaimbíc. Síníodh comhaontú
nua idir An Taoiseach agus an tUachtarán Clinton sa
bhliain 2006. Déantar foráil ann ar son ranníocaíocht
bhreise de €70 milliún ó Rialtas na hÉireann chun tacú
le feabhsú na bhfreagairtí VEID/SEIF i Mósaimbíc agus
Leosóta – dhá thír ina bhfuil a rátaí VEID i measc na
rátaí is airde ar domhan.
Tugtar tús áite do chosc VEID i gcur chuige Chúnamh
Éireann i gcónaí. Ag aithint luach fadtéarmach na
hinfheistíochta i dtaighde agus i bhforbairt ar mhaithe
le teicneolaíochta nua coiscthe, rinne Cúnamh Éireann
méadú mór ar a mhaoiniú do dhá chomhpháirtíocht
thábhachtacha dhomhanda sa bhliain 2006; an
Tionscnamh Idirnáisiúnta um Vacsaín SEIF atá ag
obair chun vacsaín éifeachtúil VEID a fhorbairt agus an
Chomhpháirtíocht Idirnáisiúnta um Mhicreabaicítí atá
i mbun taighde chun cógais a fhorbairt a dhéanfadh
laghdú mór ar ionfhabhtú VEID i mná.
Sa bhliain 2006 freisin faomhadh clár nua réigiúnach
cúig bliana chun freagairt do VEID/SEIF i ndeisceart
agus in oirthear na hAfraice. Cuirfidh an straitéis
nua €23 milliún breise ar fáil a dhíreofar ar réimse
tionscnamh le forfheidhmiú ag gníomhaireachtaí
idir-rialtasacha, eagraíochtaí neamhrialtasacha agus
institiúidí réigiúnacha eile. Díreoidh an straitéis ar
réimsí na riachtanas práinneach sa réigiún a bhfuil
baint acu le tosaíochtaí na hÉireann, lena n-áirítear
stiogma agus leatrom atá bainteach le VEID; leanaí
atá ina ndílleachtaí nó ag fulaingt ar bhealaí eile mar
gheall ar VEID/SEIF; riachtanais shainiúla na ndaoine
is mó atá i mbaol agus soghonta – go háirithe mná
agus cailíní óga; an ról atá ag slándáil bhia agus ag
cothú sa chosc.


An 1 Nollaig 2006, Lá SEIF an Domhain, sheol An
Taoiseach feachtas náisiúnta Stamp Out Stigma.
Cuireadh fáilte ghinearálta roimh an bhfeachtas seo,
agus ghlac eagraíochta atá páirteach sa chomhrac
in aghaidh VEID/SEIF in Éirinn agus sa chuid sin den
domhan atá i mbéal forbraíochta páirt san fheachtas.
Beidh sé ag tarraingt ar an gcleachtas idirnáisiúnta
is fearr chun dul i ngleic le stiogma agus le leatrom a
ghabhann le VEID.
Eagraíodh seimineár chomh maith ar Lá SEIF an
Domhain chun dul i ngleic le stiogma agus le leatrom
a ghabhann le VEID. Labhair Stephen Lewis, Toscaire
Speisialta an NA VEID/SEIF san Afraic, agus an tAthair
Michael Kelly, SJ, iar-Ollamh Oideachais in Ollscoil
Lusake ag an seimineár.
Seoladh comhpháirtíocht nuálaíoch idir an Bord um
Thaighde Sláinte agus Cúnamh Éireann sa bhliain
2006. Is é is cuspóir leis seo ná cúnamh maoinithe a
sholáthar d’Institiúidí Taighde Éireannacha chun dul i
mbun taighde i limistéir atá bainteach le cuspóirí chlár
Chúnamh Éireann – go háirithe sa réimse VEID/SEIF
agus sláinte. Tá sé beartaithe go neartóidh sé seo na
naisc idir Cúnamh Éireann agus an saineolas atá ar
fáil in Éirinn – rud a neartóidh éifeachtúlacht fhreagairt
na hÉireann ar an bpaindéim dhomhanda VEID.
Go hachomair, tá VEID/SEIF ar cheann de na constaicí
is mó atá sa bhealach ar chomhrac in aghaidh na
bochtaineachta domhanda. Is galar é ar iad daoine
bochta is mó a bhíonn thíos leis. Ar a sheal, cuireann
an galar leis an mbochtaineacht sin. Tá teist na
hÉireann go dtí seo maidir leis an bhfreagra do
VEID/SEIF an-mhaith. Neartaíodh an tiomantas
seo sa bhliain 2006 agus rinneadh méadú mór ar na
leibhéil maoinithe do ghníomhaíochtaí VEID/SEIF.
Tugtar forléargas ar raon freagartha na hÉireann i
mórán de na gníomhaíochtaí a gcuirtear síos orthu
sa tuarascáil seo.
10

Beidh an freagra ar sciúirse VEID ina thosaíocht
lárnach leanúnach do chlár Chúnamh Éireann sna
blianta atá romhainn. Chun freagairt go héifeachtúil
don bhochtaineacht dhomhanda tá gá le straitéis
éifeachtúil chun dul i ngleic le VEID/SEIF.

GCT
(Grúpa Comhairleach Teicniúil um VEID/SEIF agus
Galair Theagmhálacha eile)
I mí Mheán Fómhair 2005, d’fhógair An Taoiseach,
Bertie Ahern go rabhthas chun caiteachas Chúnamh
Éireann ar VEID/SEIF agus ar ghalair theagmhálacha
á dhúbailt, agus ionad na hÉireann i measc na
dtíortha ceannasacha sa chomhrac domhanda i
gcoinne VEID/SEIF á neartú dá réir. Leis an bhfás
mear i maoiniú Rialtais sa réimse VEID/SEIF,
cuireadh an Grúpa Comhairleach Teicniúil um
VEID/SEIF agus Galair Theagmhálacha Domhanda
eile (GCT) ar bun go luath sa bhliain 2006.
Is grúpa saineolaithe é TAG a chuireann comhairle
neamhspleách ar fáil don Aire Stáit maidir le treo
straitéiseach chlár Chúnamh Éireann i réimse na
sláinte domhanda agus VEID/SEIF. Soláthraíonn
GCT treoir faoi éifeachtúlacht, comhtháiteacht
agus cáilíocht na hoibre atá á dhéanamh.
Is meascán de shaineolaithe le bithmhíochaine agus
sláinte phoiblí iad 14 comhalta GCT ó na hearnálacha
Rialtais, acadúla, taighde sláinte, agus eagraíochtaí
neamhrialtasacha chomh maith le hionadaí ón NA
(Eagraíocht Dhomhanda Sláinte - ESD).
Bhí ionchur straitéiseach ag GCT sa cheapadh
beartas tábhachtach sláinte agus VEID/SEIF ina
chéad bhliain; rinneadh próifílí galair a fhorbairt faoi
gach ceann de chlártíortha Chúnamh Éireann agus
cuireadh treoir ar fáil i réimsí nua VEID/SEIF agus
caiteachas sláinte.

Buachaill óg ina shuí in aice le crann ar a bhfuil ribín VEIC, Mósaimbíc.
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An Afraic Fho-shahárach
AN TSAIMBIA
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PEIRIÚ
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Clárthíortha
Tíortha eile a fhaigheann cúnamh
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MADA

Iarthar na hEorpa agus An Áise Láir
1.7 milliún

AN CHASACSTÁIN

AN IARÁIN

AIT

IA

Foinse: NA AIDS/An Eagraíocht
Dhomhanda Sláinte

AN MHONGÓIL

Oirthear na hÁise
AN CHÓIRE THUAIDH
750,000

UZBEKISTAN AN CHIRGEASTÁIN

ARBAISEÁIN
TURKMENISTAN

Líon Measta na
nDaoine fásta agus
na Leanaí agus bhfuil
VEID acu, 2006.

TAJIKISTAN

AN CHÓIRE THEAS

AN TSÍN

JAPAN

Iomlán: 39.5 milliún

AN AFGANASTÁIN

AN PHACASTÁIN

NEIPEAL

PACIFIC
OCEAN

BHUTAN
TAIWAN

AN BHANGLADÉIS
UAE

MAENMAR
(BURMA)

INDIA

An Áise Thoir Theas
7.8 milliún

LAOS

OMAN
AN TÉALANN

N

VÍTNEAM

AN CHAMBÓID

NA HOILEAIN
FHILIPÍNEACHA
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An Páipéar Bán

Foilsíodh an chéad Pháipéar bán faoi chúnamh forbraíochta coigríche
i mí Mheán Fómhair 2006. Déanann sé athdhearbhú ar phrionsabail
lárnacha Chúnamh Éireann agus cuireann sé gormchló i láthair do
thodhchaí an chláir. I measc na bprionsabal seo tá comhpháirtíocht,
úinéireacht agus trédhearcacht phoiblí, éifeachtúlacht, comhtháiteacht
agus inbhuaine fhadtéarmach.
Athdhearbhaíonn an Páipéar Bán gurb é laghdú na
bochtaineachta príomhsprioc Chúnamh Éireann, agus
mar gheall air seo, beidh ár bpríomhfhócas tíreolaíoch ar
an Afraic. Tógfaimid clár réigiúnach in Oirdheisceart na
hÁise agus cláir eile dá leithéid i nDeisceart na hAfraice
agus in Iarthar na hAfraice chun freagairt do dhúshláin
nach dtugann aird ar theorainneacha náisiúnta, amhail
scaipeadh galair agus neamhdhaingne bia. Beidh an
Mhaláiv ar an naoú tír i gclár Chúnamh Éireann agus
ainmneofar an deichiú tír comhpháirtíochta sna blianta
seo atá le teacht.
Ag aithint thábhacht na luathfheagartha d’éigeandálaí
daonnachtúla idirnáisiúnta, mhol an Páipéar Bán
tionscnamh mearfhreagartha chun soláthairtí
daonnachtúla a chur in áit roimh ré, cumais éigeandála
na n-eagraíochtaí agus na ngníomhaireachtaí
idirnáisiúnta a fheabhsú agus uainchlár de ghairmithe
ardoilte a chruthú le himscaradh ar ghearrfhógra i
gcásanna éigeandála.
Is gné ríthábhachtach d’fhorbairt na dtíortha is boichte
ar domhan san fhadtéarma í an talmhaíocht agus
an táirgeacht inbhuanaithe bia. Tá scileanna ar leith
ag Éirinn sa réimse seo. Mhol an Páipéar Bán go
mbunófaí Tascfhórsa Ocrais chun an cion is féidir linn a
dhéanamh a aithint chun dul i ngleic le bunchúiseanna
neamhdhaingneachta bia, agus an Afraic san áireamh.
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Sa bhaile, d’aithin an Páipéar Bán an gá atá le Coiste
nua Idir-rannach um fhorbraíocht chun comhtháiteacht
chur chuige an Rialtais i leith na forbraíochta a neartú
i réimsí éagsúla beartas. Tá sé beartaithe freisin go
n-osclófaí Ionad Faisnéise nua um Obair Dheonach chun
eolas a thabhairt don phobal faoi dheiseanna tabhairt
faoi obair dheonach agus chun feasacht faoi obair an
rialtais i réimse na forbraíochta a mhéadú. Ag tarraingt
ar thaithí phróiseas na síochána in Éirinn, tá Aonad
Réiteach Coinbhleachta le bunú chun coinbhleacht a
chosc agus a réiteach agus chun síocháin a thógáil.
I measc príomhchinntí an Pháipéir Bháin tá;
>

Comhoibriú treisithe le cistí agus cláir NA agus leis
an Aontas Eorpach chun cáilíocht an chúnaimh a
fheabhsú agus é a sheachadadh go héifeachtúil.

>

Díreofar go háirithe ar rialachas, daonlathas agus
cearta daonna agus ar an gcomhrac in aghaidh
na caimiléireachta. Tabharfar tacaíocht do
shochaí shibhialta neamhspleách agus do mheáin
chumarsáide shaora neamhspleácha i dtíortha atá
ag forbairt.

>

Áitiú a dhéanamh ar son margadh trádála níos
fearr do na tíortha is lú forbairt lena n-áirítear
cumas na dtíortha seo a leasa féin a chosaint in

An tAire Gnóthaí
Eachtracha ag
Seoladh an Pháipéir
Bháin um Chúnamh
Éireann

idirbheartaíochtaí EDT (An Eagraíocht Dhomhanda
Trádála) agus cur lena gcumas na comhaontuithe
sin a fhorfheidhmiú. Tabharfar tacaíocht don trádáil
chothrom eiticiúil in Éirinn féin agus do naisc ghnó
idir an earnáil phríobháideach in Éirinn agus sna
tíortha is lú forbairt.
>

Fócas leanúnach láidir ar na hearnálacha sóisialta
lena n-áirítear méadú ar chaiteachas ar chomhraic
in aghaidh VEID/SEIF i dtíortha atá ag i mbéal
forbraíochta, ar thaighde sláinte, uisce sábháilte
agus sláinteachas bunúsach.

>

Saincheisteanna inscne, comhshaoil, VEID/SEIF
agus rialachais a mhórshruthú i ngach gné d’obair
Chúnamh Éireann.

>

Clár comhoibrithe straitéiseach a fhorbairt idir
Cúnamh Éireann agus institiúidí ardoideachais
agus taighde in Éirinn.

>

Tacaíocht d’imeachtaí chun Lá na hAfraice a
chomóradh chun tuiscint níos dearfa agus níos
cuimsithí den Afraic a chur chun cinn in Éirinn.

Míníonn an Páipéar Bán cén fáth a bhfuil Éire ag obair
i gcomhpháirtíocht le tíortha atá i mbéal forbraíochta.
Suíonn sé clár Chúnamh Éireann i gcomhthéacs leathan
chothú na síochána agus na slándála idirnáisiúnta agus
ár luachanna mar náisiún. Cuireadh an Páipéar i gcrích
tar éis comhairliúchán mionsonraithe leis an phobal
trí shraith de chruinnithe poiblí agus d’aighneachtaí
foirmiúla ó eagraíochtaí na sochaí sibhialta. Tugann sé
sonraí na mbeart a rachaimid ina mbun sna blianta atá
le teacht go gcomhlíonfaimid ár ngealltanas ár gcion a
dhéanamh chun Spriocanna Forbraíochta na Mílaoise a
bhaint amach.
Tá téacs iomlán an Pháipéir Báin ar fáil ag
www.irishaid.gov.ie
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Ógánach Másaíoch i bpobal tréadach, Ngorongoro, An Tansáin.

Tá Cúnamh Éireann ag díriú i gcónaí ar na tíortha is lú forbairt,
go háirithe iad siúd san fho-Sahára ina bhfuil an bhochtaineacht
dhomhanda comhchruinnithe den chuid is mó. Thosaigh Cúnamh
Éireann ag obair ar chlár réigiúnda in Oirdheisceart na hÁise
sa bhliain 2006, lonnaithe i Vítneam agus cuireadh líne buiséid
speisialta ar bun don Libéir agus Siarra Leon chun cabhrú le
hatógáil iarchoinbhleachta sna tíortha sin.
Tá ocht gclártír ag Cúnamh Éireann. Tíortha comhpháirtithe iad seo atá roghnaithe againn lenár gcúnamh a
dhíriú orthu chun fíordhifríocht a dhéanamh maidir le deiseanna do ghnáthdhaoine. Tá siad i measc na dtíortha
is boichte ar domhan agus tá ár gcúnamh dírithe go príomha ar na hearnálacha sóisialta – is é sin sláinte,
oideachas agus forbairt tuaithe.
Cuireann an rannóg thíos béim ar ár gcuid oibre i dtíortha tosaíochta agus eile. Ní léargas iad na samplaí
ar iomlán ár gcuid oibre. Úsáidtear iad chun béim a chur ar éagsúlacht na n-earnálacha agus na gclár a
fhaigheann tacaíocht ó Chúnamh Éireann agus an réimse leathan rialtas, eagraíochtaí neamhrialtasacha,
grúpaí sochaí sibhialta agus comhpháirtithe eile a mbímid ag obair leo ar bhonn laethúil.

Clárthíortha Cúnamh Éireann
An Aetóip
Leosóta
Mósaimbíc
An Tansáin
Uganda
An tSaimbia
Timor-Leste
Vítneam (Oirdheisceart na hÁise)
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Other key areas
An Eoraip agus Lár na hÁise
Siarra Leon agus an Libéir
An Afraic Theas
An tSiombáib
An Phalaistín
Meiriceá Láir

28
29
30
31
33
33

SAUDI ARABIA

An Aetóip

UAE

OMAN

Méid a Caitheadh ar Chlár Chúnamh Éireann 2006:
€30 milliún
Rangú ar an Innéacs Forbraíochta Daonna: 170/177
Daonra: 75.6 milliún

Addis Ababa

Líon daoine ag maireachtáil le VEID: 1.3 milliún
(meastachán ó UNAIDS)

An Aetóip

Clárthír ó 1994 i leith

Tá tionchar domhain fadtéarmach ag an mbochtaineacht
san Aetóip ar os cionn leath an daonra sa tír seo de
bheagnach 80 milliún duine. Is cuid den saol laethúil é an
míchothú agus an t-ocras do bheagnach 50% de leanaí
na hAetóipe. Díríonn clár Chúnamh Éireann san Aetóip ar
rochtain ar sheirbhísí sláinte agus oideachais a mhéadú
agus líon sábháilteachta a thógáil dóibh siúd is soghonta
agus is neamhdhaingne ó thaobh bia de.
Caitheadh €30 milliún i gclár Chúnamh Éireann san
Aetóip sa bhliain 2006. Infheistíodh os cionn €7.6 milliún
i gclár Líon Sábháilteachta a chuireann airgead agus bia
ar fáil ar son oibre do os cionn 8 milliún duine atá i ngátar
bia le linn tréimhsí triomachta. Infheistíodh €15.5 milliún
eile chun seirbhísí sláinte, oideachais agus VEID/SEIF a
leathnú ar fud na tíre agus ar chláir shainiúla in dhá réigiún
sa tír. Caitheadh timpeall €2.5 milliún ar bhóithre tuaithe

Kampala
agus ar fhorbairt
eacnamaíoch agus an chuid eile den
KENYA
chiste (€4.4m) ar thacaíocht do rannpháirtíocht na sochaí
RWANDA
sibhialta i saincheisteanna rialachais agus cearta daonna
agus i leasú na hearnála poiblí.

BURUNDI

TANZANIA
Bíonn Cúnamh
Éireann ag obair go dlúth le heagraíochtaí
sochaí sibhialta Dar
i réimsí
éagsúla chun cearta daonna,
es Salaam
comhionnanas inscne agus daonlathú a chothú. Bíonn ról
tábhachtach ag na heagraíochtaí seo freisin sa chomhrac
in aghaidh VEID/SEIF. Sa bhliain 2006, thug Cúnamh
Éireann tacaíocht do 14 eagraíocht sochaí shibhialta chun
tabhairt faoin VEID/SEIF ag leibhéal an phobail le clár
coiscthe agus tacaíocht dóibh siúd atá ionfhabhtaithe
nó faoi thionchar an víris. Ar an iomlán, infheistíodh €1.18
milliún den bhuiséad don Aetóip i mbearta pobail a
rinne fíordhifríocht do shaol na ndaoine is boichte agus
is imeallaithe.

Tacaíocht do Phobail Tuaithe na hAetóipe sa Chomhrac in aghaidh
VEID/SEIF
Sa bhliain 2006 thosaigh Cúnamh Éireann ag tabhairt cúnamh airgeadais d’eagraíocht áitiúil san Aetóip ar a dtugtar
Community Integrated Development Aid (COMMIDA). Bíonn COMMIDA ag obair le heagraíochtaí cosmhuintire,
idirs, a thugann tacaíocht do phobail bheaga tuaithe.
Le tacaíocht Chúnamh Éireann bhí COMMIDA in ann tosú ag obair le 14 phobal i Stát Réigiúnach Pobail na
Náisiún agus na Náisiúntachtaí Deisceartacha. Sa cheantar seo imíonn an daonra fásta fireann ag cuardach oibre
go séasúrach ar phlandálacha siúcra agus cadáis Ghleann Awash. Filleann siad abhaile ar chuairteanna gearra nó
socraíonn siad síos faoi dheireadh. Leis an stíl mhaireachtála seo is minic a bhíonn gnéas gan chosaint acu le
mórán comhpháirtithe agus is cleachtas coitianta é an polagamas freisin. Mar gheall air seo tá an pobal tuaithe
seo an-oscailte do scaipeadh VEID.
Le tacaíocht Chúnamh Éireann tá oiliúint curtha ar cheannairí pobail oilte ag COMMIDA maidir le bunfhíricí tharchur
agus chosc VEID/SEIF. Tá tacaíocht tugtha acu do thionscnaimh phobail chun ranníocaíochtaí breise míosúla airgid
a bhailiú a chuireann tacaíocht ar fáil do dhaoine atá ag maireachtáil le VEID, agus go háirithe do dhílleachtaí agus
do leanaí soghonta sa cheantar. Is í an fhís atá ann go gcuirfidh na ranníocaíochtaí míosúla seo ar chumas na bpobal
seo a gciste VEID/SEIF féin a bhunú ar ball, chun tacaíocht leanúnach a chinntiú dóibh siúd atá i ngátar.
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ANGOLA
ZAMBIA
Lusaka

MOZAMBIQUE

Leosóta

ZIMBABWE
NAMIBIA
BOTSWANA

Méid a Caitheadh ar Chlár Chúnamh Éireann 2006:
€8.1 milliún
Rangú ar an Innéacs Forbraíochta Daonna: 149/177
Daonra: 1.6 milliún

LEOSÓTA
Maseru

Líon daoine ag maireachtáil le VEID: 270,000
(meastachán ó UNAIDS)
Clárthír ó 1975 i leith

Is é sprioc fhoriomlán Chúnamh Éireann i Leosóta
tacaíocht a thabhairt do Rialtas agus do phobal Leosóta
chun an bhochtaineacht a laghdú de réir na straitéise
náisiúnta chun an bhochtaineacht a laghdú, “Vision
2020”, agus de réir Spriocanna Forbraíochta Mílaoise
na NA.
Chun dúbláil a sheachaint agus comhlántacht a chothú,
ina Straitéis do Leosóta 2005-2007, tá earnálacha fócais
aitheanta ag Cúnamh Éireann i gcomhairle le Rialtas
Leosóta agus na comhpháirtithe forbraíochta.

I measc na n-earnálacha fócais seo tá tacaíocht do
dhea-rialachas, comhrac in aghaidh VEID agus SEIF,
coinníollacha ginearálta sláinte a fheabhsú, tacaíocht don
oideachas agus uisce tuaithe agus sláinteachas sábháilte
a sholáthar. Cuireann tacaíocht Chúnamh Éireann
éifeacht, cuntasacht, trédhearcacht, comhionannas
inscne agus rannpháirtíocht na saoránach i gcórais
rialtais chun cinn.

Buntáistí Chomhpháirtíocht Chúnamh Éireann le Fondúireacht Clinton a
chur i bhfeidhm sna hiarrachtaí atá ar bun i Leosóta chun comhrac in
aghaidh VEID/SEIF
Síníodh an Creat Comhoibrithe idir Fondúireacht Clinton, Rialtas Leosóta agus Cúnamh Éireann in Maseru an 27
Samhain 2006. Tá breac-chuntas sa chreat ar an ngealltanas airgeadais de €5 mhilliún ó Chúnamh Éireann le híoc
amach idir 2006 agus deireadh 2007. Is é cuspóir na comhpháirtíochta cóireáil fhrithreitrivíreasach a leathnú amach
i gceantair iargúlta i Leosóta, agus an earnáil sláinte a neartú ag an am céanna de réir Chlár Leasú Leosóta d’Earnáil
na Sláinte.
Faoi dheireadh 2006 bhí athchóiriú déanta ar dhá chlinic as naoi gclinic tuaithe spriocdhírithe agus oiliúint tugtha do
bhaill foirne chun seirbhísí cóireála a sholáthar. Laistigh de thréimhse trí mhí bhí comhairliú agus tástáil VEID faighte
ag os cionn 1,700 duine. Is ionann agus trí oiread an líon tástálacha VEID a rinneadh le linn na tréimhse trí bliana
roimhe sin. Rinne 871 othar tástáil dhearfadh do VEID agus cuireadh faoi chúram iad. Thosaigh 296 díobh seo ar
chóireáil agus déantar monatóireacht ar an gcuid eile go rialta.
Tá clár meantóireacht phoitigéara bunaithe chomh maith chun oiliúint leanúnach a sholáthar agus chun caighdeán
na seirbhísí a chuireann poitigéirí cóireála ar fáil a feabhsú. Lonnaíodh cúigear meantóirí i dtrí shaoráid sa cheathrú
ráithe de 2006 chun pearsanra míochaine a oiliúint agus cúnamh a thabhairt dóibh. De bhreis air sin, oileadh cúigear
othar, a bhfuil saineolas acu cheana féin, i ndoiciméid a thaifeadadh, i gcomhairleoireacht um chomhlíonadh othar,
agus i dtacaíocht othar. Tá os cionn 1000 oibrí sláinte sráidbhaile oilte i mbainistiú VEID agus SEIF. Ó cuireadh tús
leis an tionscnamh tá méadú 70 tagtha ar an bhfreastal ar chlinicí iargúlta.
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UGANDA
Kampala

KENYA

RWANDA
BURUNDI

Mósaimbíc
Méid a Caitheadh ar Chlár Chúnamh Éireann 2006:
€25 milliún

TANZANIA
Dar es Salaam

MÓSAIMBÍC

Rangú ar an Innéacs Forbraíochta Daonna: 168/177
Daonra: 19.8 milliún
Líon daoine ag maireachtáil le VEID: 1.8 milliún
(meastachán ó UNAIDS)
Clárthír ó 1996 i leith

Maputo

Tá clár déthaobhach cúnaimh na hÉireann i Mósaimbíc, a
Mar shampla, chuir Cúnamh Éireann timpeall €5.2 milliún
bunaíodh i 1996, ar cheann de na cinn is mó atá ann anois.SOUTH
deAFRICA
mhaoiniú ar fáil don earnáil oideachais sa bhliain 2006
Bhí buiséad de €25 milliún ag an gclár sa bhliain 2006.
mar thacaíocht do Phlean Straitéiseach na hEarnála
Oideachais. Sa chéad chéim den Phlean seo dúblaíodh
Ceapadh cláir Chúnamh Éireann i Mósaimbíc deartha chun líon na leanaí a fhreastalaíonn ar an mbunscoil go
cabhrú leis an rialtas monatóireacht agus forfheidhmiú a
beagnach trí mhilliún. Mar bhreis ar an gclár déthaobhach
dhéanamh ar a chlár um laghdú bochtaineachta, An Plean
cúnaimh seo, cuirtear maoiniú (€60 milliún thar cúig
Gníomhaíochta um Laghdú Dearbh-bhochtaineachta, ar a
bliana 2006-2010) ar fáil do Fhondúireacht Clinton don
dtugtar PARPA óna acrainm Portaingéilise. Soláthraíonn
obair sa chomhrac in aghaidh VEID/SEIF i Mósaimbíc.
clár Chúnamh Éireann, ina gcuimsítear freisin dhá chlár
cheantarbhunaithe i gcúigí Niassa agus Inhambane,
Tá ceann de na rátaí VEID is airde ar domhan ag
tacaíocht trí mheascán modhanna chun cur le hiarrachtaí
Mósaimbíc agus tá an phaindéim ag dul chun donais.
na Mósaimbíce an bhochtaineacht a laghdú trí fhás
Léiríonn na sonraí is déanaí go bhfuil cúrsaí ag éirí níos
leathanbhunaithe eacnamaíoch, forbairt chothrom
measa agus leibhéil ionfhabhtaithe ag méadú i ngach
shóisialta agus rialachas daonlathach forbraíochta.
réigiún, agus formhór na n-ionfhabhtuithe nua ag tarlú ina
Tá an tacaíocht do leasú na hearnála poiblí agus an
measc na ndaoine atá faoi 29 bliain d’aois. Má leanann
dea-rialachais chomh maith le leasú ar na hearnálacha
na treochtaí reatha mar atá siad, laghdóidh VEID/SEIF an
oideachais, sláinte agus talmhaíochta, ag cabhrú chun é
t-ionchas saoil ón 50.3 bliain atá réamh-mheasta (gan
seo a bhaint amach.
VEID/SEIF) go 36.5 bliain faoi 2010.

Ag baint torthaí amach le Fondúireacht Clinton i Mósaimbíc
Trí chomhpháirtíocht Chúnamh Éireann le Fondúireacht Clinton, tá dul chun cinn mór déanta ag Rialtas na
Mósaimbíce chun cosc agus cóireáil VEID a fheabhsú. Idir 2003 agus 2006, chuir Cúnamh Éireann €28 milliún ar fáil
do Mhósaimbic don fheachtas seo. Le comhaontú nua a síníodh leis an bhFondúireacht sa bhliain 2006, méadófar
maoiniú na hÉireann go Mósaimbíc do VEID/SEIF go €76 milliún faoi 2010.
Rinneadh dul chun cinn suntasach i gcosc le déanaí trí sheirbhísí a bheadh ar an aos óg iad a úsáid a chur ar fáil, le
cláir faisnéise spriocdhírithe, oideachas agus cumarsáid, infhaighteacht níos forleithne ar choiscíní, agus leathnú
comhairleoireachta agus tástála. Tá mórán le déanamh fós, áfach, chun an phaindéim seo atá ag fás a shrianadh,
agus chun an sprioc náisiúnta, ionfhabhtuithe nua a laghdú ó 500 sa lá (2005) go 150 faoi 2010, a bhaint amach.
Rinneadh seirbhísí cúraim agus cóireála a leathnú amach go céimiúil mear trí mheán earnáil na sláinte poiblí. Bhí os
cionn 44,000 ar chóireáil fhrithreitrivíseasach (ARV) faoi dheireadh 2006 (i gcomparáid le níos lú ná 2,000 sa bhliain
2003). Leanaí faoi 15 bliana d’aois ba ea timpeall 8% díobh seo a fuair cóireáil, agus mná ba ea 58% díobh. Tá líon
na láithreacha a chuireann cóireáil ar fáil méadaithe ó 38 sa bhliain 2005 go 150 sa bhliain 2006, agus 32 díobh seo
ag soláthar cóireála péidiatraicí. Clúdaítear leis seo 70% de na ceantair ar fud na tíre agus timpeall 16% díobh siúd a
bhfuil cóireáil de dhíth orthu.
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NIGERIA

An Tansáin
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Méid a Caitheadh ar Chlár Chúnamh Éireann 2006:
€25.6 milliún
Rangú ar an Innéacs Forbraíochta Daonna: 162/177

AN TANSÁIN

Daonra: 37.6 milliún
Líon daoine ag maireachtáil le VEID: 1.4 milliún
(meastachán ó UNAIDS)

Dar es Salaam

Clárthír ó 1975 i leith

Sa bhliain 2006 chuir Cúnamh Éireann €25.6 milliún ar fáil
chun tacú le forbairt sa Tansáin i réimsí sláinte, VEID/SEIF,
leasú rialtais áitiúil agus talmhaíocht. Tá clár Chúnamh
Éireann sa Tansáin faoi threoir ag fócas follasach ar
fhorbairt ar son na mbochta.
Tá Cúnamh Éireann tiomanta do thacú le leasú rialtais
áitiúil chun go mbeadh rannpháirtíocht níos mó ag pobail
i gcinntí tábhachtacha a théann i bhfeidhm orthu. Leis an
tacaíocht seo is féidir tuilleadh forbraíochta a dhéanamh ar
scéim forbraíochta caipitil a úsáideann rialtas áitiúil chun
bonneagair shóisialta ar nós seomraí ranga, clinicí sláinte,
ionaid uisce agus bóithre rochtana a thógáil.
Soláthraíonn Cúnamh Éireann tacaíocht don phobal
tréadach freisin – grúpa atá imeallaithe ar mhórán
bealaí ó dhíospóireachtaí beartais ach ar bunchuid iad
den earnáil talmhaíochta. Meastar go bhfuil timpeall
130,000 teaghlach tréadach sa Tansáin agus os cionn
70% d’eallach na tíre ina seilbh acu. Trí thacaíocht a
thabhairt d’eagraíochta sochaí sibhialta atá ag plé leis
an bpobal seo agus ag stocaireacht son an phobail seo,

Íoclann Mtambe

beidh a riachtanais agus a gcearta á léiriú níos fearr i
MALAWI
mbeartais agus i straitéisí. Déanfar tuilleadh feabhais a
chur air trí trí thacaíocht ó Phlean Forbraíochta na hEarnála
Talmhaíochta. Sa phlean seo atá faoi threoir an Rialtais
tabharfar tacaíocht don tréadaíocht, feabhsófar táirgeacht
barraí agus forbairt beostoc agus cuirfear ar n gcaoi seo le
táirgiúlacht níos mó.
Sa bhliain 2006 chuir Cúnamh Éireann €6 mhilliún ar
Maputo
fáil don earnáil sláinte sa Tansáin. Díríodh an mhórchuid
den mhaoiniú sa limistéar seo ar sheirbhísí riachtanacha
sláinte amhail oiliúint agus earcaíocht altraí agus dochtúirí
agus bunú clinicí agus ionaid sláinte.
Is é an t-easpa gairmeoirí oilte cúraim shláinte ar an
gconstaic is mó maidir le tabhairt faoi na dúshláin sláinte
ar nós cúram agus cóireáil a leathnú amach do VEID/SEIF
agus na leibhéil arda mhortlaíochta mháithriúla. Mar
fhreagra, cruthaíodh 4,000 post nua ar fud na tíre sa bhliain
2006/07. Breathnaíodh ar an mbeart seo, agus an t-ardú i
dtuarastail oibrithe sláinte, mar dhul chun cinn tábhachtach
chun tabhairt faoi na buncheisteanna sláinte seo.

		

Fuair sráidbhaile Mtamba (daonra 13,525) i mBarda Kisemu a chéad íoclann sa bhliain 2006. Tá soláthar foirne
sásúil go leor ag an íoclann, le beirt oifigeach cliniciúla, altra-cnáimhseach amháin, oifigeach sláinte amháin agus
beirt fhreastalaithe leighis agus feictear suas le 40 cás sa lá ann.
Is iad maláire, niúmóine, ionfhabhtuithe géara riospráide, buinneach, belharzia agus péisteanna na galair is coitianta
a ndéantar cóireáil orthu san íoclann. Is féidir cóireáil a dhéanamh go héasca orthu uile, ach bíonn siad marfach
mura ndéantar an chóireáil i measc leanaí beaga go háirithe. Déanann an íoclann scrúduithe sláinte réamhbhreithe
chomh maith agus beirtear leanaí san íoclann uaireanta. Bíonn an leanbh sa bhaile ag níos mó ná 50% de na mná
a thagann le haghaidh scrúdú réamhbhreithe, agus cúntóir traidisiúnta breithe ag cabhrú leo. Beirtear 20 leanbh
sa mhí ar an meán san íoclann féin. Sular bunaíodh an íoclann, b’éigean do roinnt de na daoine turas suas le 20
ciliméadar a dhéanamh go dtí an íoclann ba chóngaraí.
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Uganda

SOMALIA

Méid a Caitheadh ar Chlár Chúnamh Éireann 2006:
€32.1 milliún
Rangú ar an Innéacs Forbraíochta Daonna: 145/177

UGANDA

Daonra: 27.4 milliún

Kampala

REP.

Líon daoine ag maireachtáil le VEID: 1 milliún OF CONGO
(meastachán ó UNAIDS)
Clárthír ó 1994 i leith

Tá clár Chúnamh Éireann in Uganda bunaithe timpeall ar
an gClár Gníomhaíochta um Dhíothú na Bochtaineachta
(PEAP) atá ag Rialtas Uganda. Bíonn Éire ag obair i
gcomhair le deontóirí eile trí chomhstraitéis chúnaimh
chun tacaíocht chomhtháite chomhchuibhithe a sholáthar
do Uganda. Soláthraíodh tacaíocht Chúnamh Éireann do
ANGOLA
thionscnaimh oideachais, ceartais, sláinte, VEID/SEIF
agus dea-rialachais.
Tá córas ceartais Uganda ag teacht chuige féin ó
na blianta de choinbhleacht shibhialta agus easpa
forbraíochta. Is cuid lárnach de chothú agus de chosaint
na gceart daonna é an córas seo agus is bunchloch é de
chur chuige rialachais an rialtais.
NAMIBIA
Bunaíodh an Clár Dlí agus Cirt (CDC) ar bun in Uganda
sa bhliain 2000, ag tabhairt 10 n-institiúid le chéile
lena n-áirítear póilíní, príosúin, breithiúna, Stiúrthóir na
nIonchúiseamh Poiblí, an Roinn Dlí agus Cirt) sa chéad
chlár earnálach dá leithéid san Afraic. Tugann an clár faoi
athchóiriú ar fud na hearnála. Mar shampla, níl príosúin
Uganda deartha ach chun cóiríocht a thabhairt do leath

den 20,000 cime atá iontu anois agus bíonn bia, fothain,
soláthairtí míochaine agus leapacha gann iontu. Cuireann
riaráistí móra i gcóras na gcúirteanna agus na tréimhsí
fada faoi choinneáil go mór le plódú na bpríosún.
Lean Cúnamh Éireann ar aghaidh lena ról ceannasach
sa limistéar seo, agus tugadh maoiniú de €2.7m don
Lilongwe
earnáil.ZAMBIA
Chabhraigh sé seo le hearcaíocht foirne breise
sna príosúin, le dul i ngleic
go leanúnach le riaráistí na
MALAWI
Lusaka
gcúirteanna, le tabhairt isteach seirbhís phobail mar
MOZAMBIQUE
mhalairt ar an bpríosún,
le hathshlánú saoráidí príosúin, le
traenáil oifigigh
dlí,
póilíní
ZIMBABWE agus príosúin, le bunú deasca
gearáin agus coistí úsáideoirí agus le hathchóiriú mórán
dlíthe a bhí as dáta.

BOTSWANA

Thug Cúnamh Éireann tacaíocht freisin d’eagraíochta
sochaí sibhialta a bhíonn
ag obair in earnáil an cheartais.
Maputo
Chabhraigh tionscnamh um chúnamh dlí a sholáthraíonn
maoiniúSWAZILAND
chun shamhlacha nuálaíocha inacmhainne cúnamh
dlí a sheachadadh chun 8,000 cás dlí a réiteach i rith na
bliana. Bíonn Cúnamh Éireann ag obair freisin le Save the
Children (Uganda) chun ceartas ógánach a chothú.

Samhail an “Duine Inniúil”
Soláthraíonn samhail an “Duine Inniúil”, a cheap Save the Children Uganda agus an Aireacht um Inscne, Saothar
agus Forbairt Shóisialta le cabhair ó Chúnamh Éireann, tacaíocht phobail do leanaí a atreoraíodh ón gcoiriúlacht, a
fuair pianbhreith phobail nó a cuireadh ar ais ina dteaghlaigh tar éis dóibh a bheith cúisithe i gcoir.
Is daoine oilte measúla as an bpobal iad na “daoine inniúla” a thugann tacaíocht don leanbh agus a choinníonn súil
ar a phróiseas athimeasctha, imeascadh ina dteaghlaigh agus ina scoileanna san áireamh. I gcásanna nach mbíonn
teaghlaigh in ann nó toilteanach a bheith ina n-urraí don leanbh, bíonn an “duine inniúil” in ann dul isteach agus fiú
cúram altrama sealadach a sholáthar.
D’éirigh leis an gclár seo na rátaí athchiontaithe a laghdú i measc leanaí. I staidéar a rinneadh le déanaí fuarthas
amach nár athchiontaigh ach leanbh amháin as 42 a fuair tacaíocht i dtionscadal in Hoima.
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REP.
OF CONGO

DEM. REP.
OF CONGO

UGANDA
Kampala

KENYA

RWANDA

An tSambia

BURUNDI
TANZANIA
Dar es Salaam

Méid a Caitheadh ar Chlár Chúnamh Éireann 2006:
€19.3 milliún
Rangú ar an Innéacs Forbraíochta Daonna: 165/177
Daonra: 11.5 milliún

AN TSAMBIA

Líon daoine ag maireachtáil le VEID: 1.1 milliún
(meastachán ó UNAIDS)

Lusaka

Clárthír ó 1982 i leith

Fuair clár Chúnamh Éireann sa tSaimbia, atá ag feidhmiú
anois le beagnach 30 bliain, spreagadh agus faisnéis ó
thraidisiún fhada mhisinéireachta na hÉireann sa tír sin. Tá
láithreachas gníomhach ag an gclár i gCúige Tuaisceartach
na Saimbia, mar a raibh misinéirí Éireannacha ag obair go
traidisiúnta. Dírítear ar laghdú na bochtaineachta, trí dhíriú
go háirithe ar réimsí oideachais, VEID/SEIF agus uisce
agus sláinteachais.
Tá an tSaimbia ar cheann de na tíortha fo-Saháracha is
mó a fhulaingíonn de bharr VEID/SEIF. Tá VEID mar chuid
den saol do thimpeall 1 milliún Saimbiach. Tá ráta VEID/
SEIF de 16 faoin gcéad san aoisghrúpa 15-49, cé go bhfuil
an chuma air go bhfuil na rátaí sin cobhsaí anois. Mar
gheall ar chailliúint na bpríomhshaothróirí ioncaim agus
an méadú i líon na ndílleachtaí agus na leanaí soghonta
tá tionchar coscrach ag an bpaindéime ag leibhéal an
teaghlaigh agus an náisiúin.

Is clár ilghnéitheach á clár VEID/SEIF Chúnamh Éireann sa
tSaimbia mar gheall ar chastacht an chomhraic i gcoinne
na paindéime. Tá an maoiniú méadaithe ó €175,000 sa
Maputo
bhliain 2001 go dtí os cionn €3 mhilliún
sa bhliain 2006.
I rith na bliana 2006 dhírigh Cúnamh Éireann go háirithe
SWAZILAND
ar dhílleachtaí agus ar leanaí soghonta le maoiniú a bhí
LESOTHO
dírithe ar institiúidí áitiúla agus náisiúnta atá ag cur clár
Maseru
riachtaisbhunaithe tacaíochta i bhfeidhm do dhílleachtaí
agus do leanaí soghonta agus do theaghlaigh atá faoi
thionchar VEID/SEIF.
Tá an príomhchlár do dhílleachtaí agus do leanaí soghonta
bunaithe i réigiún an Copperbelt ina bhfuil ráta 18%
VEID/SEIF. Tá soghontacht an réigiúin ag méadú ó theip
ar earnáil na mianadóireachta sna 1980í agus na 1990í.
Meastar go gcónaíonn 267,536 dílleachtaí agus leanaí
soghonta sa Copperbelt. Tá tacaíocht á fháil ag os cionn
10,000 de na dílleachtaí seo ó chláir atá maoinithe ag
Cúnamh Éireann.

Comhaltacht Taighde Michael J. Kelly SJ
Tá 50 bliain caite ag an Athair Michael J. Kelly, SJ, de bhunadh na Tula
Móire, atá ag obair agus ina chónaí sa tSaimbia. Tá aitheantas idirnáisiúnta
faighte aige mar gheall ar a chuid oibre ar VEID/SEIF agus oideachas; bíonn
sé ina chainteoir go rialta ag mórchomhdhálacha idirnáisiúnta faoi thionchar
SEIF agus eipidéimí eile san Afraic.
Rinneadh Déan de Scoil an Oideachais in Ollscoil na Saimbia den
Athar Michael i 1975 agus chaith sé seal ina dhiaidh sin mar Leas-LeasSheansailéir. Ó d’éirigh sé as a phost san Ollscoil, tá taighde á dhéanamh
aige ar thionchar coscrach SEIF, go háirithe ar an oideachas san Afraic.

An tAire Oideachais, Mary Hanafin, T.D.
leis an Athair Michael Kelly SJ agus le hAire
Oideachais na Saimbia, an tOllamh Geofrey
Lungwanga MP.

Sa bhliain 2006 bhunaigh Rialtas na hÉireann comhaltacht ina ainm féin
mar onóir don Athair Michael. Tá an chomhaltacht, atá maoinithe ag
Cúnamh Éireann, bunaithe sa tSaimbia agus déanfaidh sé urraíocht ar thaighde iarchéime
a dhíríonn ar an oideachas, a cabhraíonn go mór leis an gcomhrac in aghaidh na paindéime SEIF.
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Timor-Leste
Méid a Caitheadh ar Chlár Chúnamh Éireann 2006:
€5.9 milliún

Dili

Rangú ar an Innéacs Forbraíochta Daonna: 142/177
Daonra: 950,000

TIMOR-LESTE

Líon daoine ag maireachtáil le VEID: Not available
(meastachán ó UNAIDS)
Clárthír ó 2000 i leith

Tá tacaíocht mhacreacnamaíoch, bearta chun cabhrú
le bainistíocht agus éifeachtúlacht san earnáil phoiblí,
tacaíocht d’fhorbairt rialtais áitiúil, cúnamh i réimsí cearta
daonna, ceartais agus comhionnanais agus cláir chun an
tsochaí shibhialta a neartú ar na príomhréimsí tacaíochta a
thug Cúnamh Éireann in Timor-Leste sa bhliain 2006.
Spreag an ghéarchéim shlándála, pholaitiúil agus
shóisialta in Timor-Leste i mí Aibreáin 2006 athbhreithniú
ar thacaíocht Chúnamh Éireann don náisiún nuabhunaithe
seo.

Cuireadh maoiniú breise práinneach ar fáil mar fhreagra
agus rinneadh forlíonadh de €1.14 milliún ar bhuiséad
€4.8 milliún na bliana 2006.
Chuir an ghéarchéim béim ar íogaireacht na n-institiúidí
polaitiúla in Timor-Leste. Ba é tuairim na Tuarascála ó
Choimisiún Fiosrúcháin Speisialta Neamhspleách na NA
do Timor-Leste gur “léiriú iad eachtraí foréigin Aibreáin
agus Bhealtaine 2006 ar fhadhbanna a bhí fréamhaithe go
domhain in institiúidí íogaire Stáit agus i bhforlámhas lag
an dlí”.

AUSTRALIA

Tacaíocht do Chóras Ceartais Timor-Leste
Dhírigh Cúnamh Éireann a fhreagra ar an ngéarchéim ar laigí in earnáil cheartais Timor-Leste. Cuireadh pacáiste
tacaíochta feabhsaithe ar fáil, le dúbailt ar an gcúnamh sa bhliain 2006 ó €400,000 go €800,000. Cuireadh seo ar
fáil trí chlár na Náisiún Aontaithe chun an córas ceartais sa tír a neartú. Bhí an tacaíocht seo sa bhreis ar an maoiniú
de €150,000 a bhí ar fáil cheana d’Oifig Sholáthróir na gCeart Daonna agus an Cheartais chun tacú leis ina róil
aighneachta agus maoirseoireachta.
Díríonn an clár NA ar an gcóras ceartais i Timor-Leste a neartú ar chumas thrí chrann taca an chórais ceartais
a thógáil: na Breithiúna (lena n-áirítear Comhairle Uachtarach na mBreithiúna; an Chúirt Achomhairc agus na
Cúirteanna Dúiche), an tSeirbhís Ionchúiseamh Poiblí agus an Aireacht Cheartais (lena n-áirítear an tIonad Oiliúna
Dlí, Oifig an Chosantóra Poiblí agus na Príosúin).
D’fhan Cúnamh Éireann i dteagmháil le heagraíochtaí neamhrialtasacha cearta daonna agus oideachasúla, lena
n-áirítear Association HAK, Forum Tau Matan, Clár Monatóireachta an Chórais Dlí agus Advocats sans Frontières,
agus ag tabhairt tacaíochta dóibh. Clúdaíonn na heagraíochtaí seo réimsí éagsúla lena n-áirítear cearta daonna agus
monatóireacht dhlíthiúil, aighneacht, faisnéis, oideachas agus rochtain ar an gcóras ceartais.
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Seanbhean ó shráidbhaile Tabu Hotel, Kiloso, An Tansáin.

Oirdheisceart na hÁise
Vítneam

Laos

Méid a Caitheadh ar Chlár Chúnamh Éireann 2006:
€4.5 milliún

Méid a Caitheadh ar Chlár Chúnamh Éireann 2006:
€1.5 milliún

Rangú ar an Innéacs Forbraíochta Daonna: 109/177

Rangú ar an Innéacs Forbraíochta Daonna: 133/177

Daonra: 83.1 milliún

Daonra: 5.8 milliún

Líon daoine ag maireachtáil le VEID: 260,000
(meastachán ó UNAIDS)

Líon daoine ag maireachtáil le VEID: 3,700
(meastachán ó UNAIDS)

Clárthír ó 2005 i leith

Bhunaigh Éire ambasáid i bpríomhchathair Vítneam, Hanoi
ag deireadh na bliana 2005. Cé go bhfuil formhór obair
Chúnamh Éireann dírithe ar Vítneam tá an Ambasáid
creidiúnaithe do Laos agus don Chambóid chomh maith.
Thug Cúnamh Éireann tacaíocht do laghdú na
bochtaineachta i Vítneam lena n-áirítear tan Bhainc
Dhomhanda. Déanann an clár seo cómhaoiniú ar ghnéithe
ar phlean forbraíochta náisiúnta Vítneam atá dírithe ar
thacaíocht do na daoine is boichte sa phobal.
Dhírigh Cúnamh Éireann ar an earnáil phríobháideach
a fhorbairt freisin. Cuireadh an tacaíocht seo ar fáil
trí mheán Áis Forbraíochta Mekong don Earnáil
Phríobháideach, tionscnamh maoinithe le deontóirí
iomadúla atá á bhainistiú ag an gCorparáid Idirnáisiúnta
Airgeadais a chuireann forbairt fhiontair bheaga agus
mheánacha chun cinn i Vítneam, Laos agus an Chambóid.
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Thug Cúnamh Éireann cabhair do thionscadal sláinte a
fuair cómhaoiniú ó Atlantic Philantrophies ina raibh an
tSaotharlann Náisiúnta Tagartha Víreas (SETV) i gColáiste
na hOllscoile, Baile Átha Cliath agus Institiúid Náisiúnta
Sláinteachais agus Eipidéimeolaíochta Vítneam (INSE)
páirteach. Leis an gclár ar leith seo tá saineolas na
hÉireann á úsáid chun galair víreasacha a iompraítear sa
bhfuil, lena n-áirítear VEID/SEIF a chosc agus a rialú
i Vítneam.
Tiomsaíodh cláir theoranta i Laos agus sa Chambóid sa
bhliain 2006, le fócas ar dhí-mhianú agus ar dhiúscairt
ordnáis neamhphléasctha. Bhí buiséad comhtháite
(Vítneam, an Chambóid agus Laos) de €7,029,000 ann
don bhliain 2006

An Chambóid
Méid a Caitheadh ar Chlár Chúnamh Éireann 2006:
€1 milliún
Rangú ar an Innéacs Forbraíochta Daonna: 129/177

Hanoi

LAOS

Daonra: 13.8 milliún
Líon daoine ag maireachtáil le VEID: 130,000
(meastachán ó UNAIDS)

Vítneam
An
Chambóid
Ho Chi Minh City

Tacaíocht d’Fhorbairt na hEarnála Príobháidí

BRUNEI

Is féidir an fhorbairt agus laghdú na bochtaineachta i Vítneam a nascadh go soiléir le fás láidirMALAYSIA
eacnamaíochta,
le titim ó 58% i 1994 go 19% in 2004 ar rátaí dearbh-bhochtaineachta. Is é an dúshlán atá ann do rialtas Vítneam
an fás seo a bhuanú agus na sochair atá le baint as a leathnú amach go dtí an 20 milliún duine atá faoi líne na
bochtaineachta go fóill.
Ní fada go mbainfidh Vítneam amach an chéim fáis ag ar stad laghdú na bochtaineachta i dtíortha eile atá i mbéal
forbraíochta. Agus í ag druidim le stádas meánioncaim, beidh uirthi aghaidh a thabhairt ar shaincheisteanna ar
nós leibhéil phá níos airde agus an gá a bheith in ann iomaíocht le heacnamaíochtaí móra sa chomharsanacht. I
ndlúthchomhairle le deontóirí eile, tá gach iarracht á dhéanamh ag Cúnamh Éireann ag an gcéim ríthábhachtach seo
d’fhorbairt Vítneam le cinntiú go dtiomáinfidh cinntí beartais chothroma an fás eacnamaíochta agus go laghdóidh
siad an bhochtaineacht. Beidh an cur chuige ag tarraingt ar thaithí na hÉireann ar fhás eacnamaíochta agus ar an
bhfócas ar chosaint shóisialta bunaithe ar thaithí i bpáirteanna eile den domhan atá i mbéal forbraíochta.
Sa bhliain 2006 chuir Cúnamh Éireann tacaíocht ar fáil do thionscal próiseála bambú i gcuid de na ceantair is boichte
i Vítneam. Tá an cumas ag Vítneam, mar atá ag Laos agus ag an gCambóid, iomaíocht a dhéanamh sa tionscal seo
atá ag fás, mar go bhfuil an talamh ar fáil agus costais táirgeachta agus saothair níos ísle. Meastar go ndúblóidh an
margadh domhanda do bhambú go $15 billiún faoi 2017. Mar go bhfástar an chuid is mó den bhambú i gceantair
bhochta shléibhtiúla, tá sé de chumas ag an gclár suas le milliún duine a fhostú, iad a bhaint as an mbochtaineacht
agus slí bheatha inbhuanaithe a thabhairt dóibh.
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Mná ag baint úsáide as buiceád chun uisce a iompar chuig
páirceanna ó chainéal uisciúcháin, Proibhins Binh Dinh, Vítneam.

An Eoraip agus An Áise Láir

Aoire, An Chosaiv.

Bhí an t-athrú i dtreo an daonlathais deacair in Oirthear
na hEorpa, sna Balcáin agus i gCónaidhm na Stát
Neamhspleách (An tAontas Sóivéideach mar a bhí) sna
1990í agus mhéadaigh an bhochtaineacht dá bharr i
gcuid mhaith tíortha. Bhí mórthorthaí daonnachtúla ar
na coinbhleachtaí sna Balcáin, sa Chugais Theas agus i
lár na hÁise, agus méadú ar líon na dteifeach agus na nimirceach eacnamaíocha, daoine á ngáinneáil agus VEID/
SEIF á scaipeadh. Cé go bhfuil coinbhleachtaí na réigiún
seo maolaithe, tá dúshláin mhóra ann go fóill.
Téann Clár Comhpháirtíochta Chúnamh Éireann don
Eoraip agus don Áise Láir i ngleic leis an mbochtaineacht
agus cabhraíonn sé leis an athrú i dtreo an daonlathais sa
réigiún. Díríonn Cúnamh Éireann ar thionscadail a thugann
faoi mhaolú na bochtaineachta, cearta daonna, rialachas,
an tsochaí shibhialta a neartú agus an trasdul daonlathach.
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Tugtar aird ar leith ar chláir a dhíríonn ar ghrúpaí
leochaileacha, lena n-áirítear dí-institiúidiú na
ndaoine a chónaíonn i saoráidí meabhairshláinte
agus leanaí imeallaithe nó faoi mhíchumas a iniamh i
ngníomhaíochtaí oideachasúla pobalbhunaithe. Is iad na
príomhchomhpháirtithe atá ag Cúnamh Éireann sa réigiún
ná na heagraíochta idirnáisiúnta amhail An Eagraíocht
um Chomhar agus Fhorbairt Eacnamaíochta (ECFE) agus
an Eagraíocht um Shlándáil agus Chomhar san Eoraip
(ESCE) chomh maith le heagraíochtaí neamhrialtasacha
Éireannacha agus idirnáisiúnta.
Thug Cúnamh Éireann tacaíocht don First Step
Foundation chun seirbhísí míochaine, forbraíochta agus
oideachasúla a sholáthar do leanaí faoi mhíchumais
fhisiceacha agus intleachtacha sa tSeoirsia. Chabhraigh an
tionscadal seo le leanaí scileanna déileála le deacrachtaí
an ghnáthshaoil a fhorbairt ar mhaithe lena sláinte,
a gcuid oideachais agus a bhfolláine shóisialta agus
mhothúchánach.

Siarra Leon agus an Libéir

Mic Léinn i scoil tacaithe ag
UNICEF, Makeni, Siarra Leon.

Is dhá thír bheaga iad Siarra Leon agus an Libéir atá
buailte le chéile in Iarthar na hAfraice, agus d’fhulaing siad
araon mar gheall ar choinbhleacht choscrach shibhialta ar
feadh na mblianta. Mar aitheantas ar riachtanais ar leith
na dtíortha seo, cuireadh líne buiséid ar leith ar bun do
Siarra Leon agus an Libéir sa bhliain 2006. Is breis í seo ar
fhoinsí eile de mhaoiniú Chúnamh Éireann, lena n-áirítear
tacaíocht d’eagraíochta misinéireachta agus Eagraíochta
Neamhrialtasacha atá ag feidhmiú ansin. Tá bainistiú
á dhéanamh ar an dá chlár ag oifig Chúnamh Éireann
in Freetown, i gcomhar le Rannóg Éigeandála agus
Téarnaimh Chúnamh Éireann.

Siarra Leon
Tá Siarra Leon ar cheann de na tíortha is lú forbairt ar
domhan. Rangaítear í sa 176ú áit as 177 tír ar Innéacs
Forbraíochta Daonna na NA 2006 a thomhaiseann folláine
dhaonna agus ábhartha tíre agus a pobail.
Lean Éire lena tacaíocht shuntasach do Siarra Leon sa
bhliain 2006 trí mhaoiniú de €5.1 milliún a sholáthar
do chláir sna hearnálacha sláinte, toghcháin, ceartais
agus meán sa bhliain 2006. Rinne gníomhaireachtaí
forbraíochta ar nós Medecins Sans Frontières (MSF),
International Rescue Committee (IRC) agus Search
for Common Ground, an cúnamh a sheachadadh agus
seachadadh é trí Chlár Forbraíochta na Náisiún Aontaithe
freisin (CFNA).

Tá sé d’aidhm ag Straitéis Eatramhach Chúnamh
Éireann do Siarra Leon 2006-2007 cur le buanú na
síochána, forbairt leanúnach, cobhsaíocht agus laghdú na
bochtaineachta de réir Phlean Straitéiseach Rialtas Siarra
Leon um Laghdú Bochtaineachta.

An Libéir
Tháinig deireadh go foirmiúil le ceithre bliana déag de
chogadh cathartha, inar maraíodh timpeall 250,000
duine agus inar díláithríodh os cionn 500,000, nuair a
síníodh Comhaontú Síochána i mí Lúnasa 2003. Ach
tá bochtaineacht fhíordhona sa Libéir i gcónaí agus
dúshláin thromchúiseacha dhaonnachtúla roimpi.
Scriosadh bonneagar na tíre i rith an chogaidh agus tá an
dífhostaíocht os cionn 80%.
Rinne Cúnamh Éireann leithdháileadh de os cionn €4.7m
don Libéir sa bhliain 2006. I measc na gcomhpháirtithe
neamhrialtasacha tá Child Fund Ireland, Tearfund, agus
an Coiste Tarrthála Idirnáisiúnta. Tá maoiniú déanta ag
Cúnamh Éireann freisin ar ghníomhaireachtaí idirnáisiúnta
ar nós UNHCR, UNAIDS, UNICEF agus WHO. Áirítear
cúram sláinte príomhúil, foscadh, athshlánú agus
athlonnú, foréigean inscnebhunaithe a chosc agus a
mhaolú, cláir slándála bia agus dea-rialachas i measc na
ngníomhaíochtaí a fuair maoiniú ó Chúnamh Éireann.
Soláthraíodh maoiniú de €1,060,000 ón Scéim Clár
Ilbhliantúil (SCI) chomh maith leis sin do Concern agus
Trócaire chun tacú lena gcuid oibre sa Libéir sa bhliain
2005 agus 2006.
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An Afraic Theas

Páistí Scoile san Afraic Theas.

Tá cúnamh déthaobhach curtha ar fáil ag Éirinn don Afraic
Theas ó rinneadh an t-athrú go rialtas daonlathach, iarapartheid i 1994. Cé gur mór an dul chun cinn atá déanta
ag an Afraic Theas ó 1994 i leith, tá dúshláin mhóra ann
don tír i gcónaí ó thaobh dul i ngleic le bochtaineacht agus
neamhionnanas.
Is é cuspóir Chúnamh Éireann san Afraic Theas tacú
leis an athrú i dtreo an daonlathais agus cabhrú le gach
saoránach a bheith rannpháirteach sa phróiseas agus leas
a bhaint as.
Cuirtear béim ar leith ar thabhairt faoi riachtanais na
ndaoine a bhí faoi mhíbhuntáiste agus imeallaithe roimhe
seo. Thug Éire timpeall €8.9 milliún de chúnamh don
Afraic Theas sa bhliain 2006.
Díríonn an clár déthaobhach ar shé earnáil: oideachas,
sláinte, VEID/SEIF, uisce agus sláintíocht, dea-rialachas,

daonlathas agus cearta daonna agus forbairt áitiúil
eacnamaíochta trí mheán na turasóireachta. Tugann
Cúnamh Éireann tacaíocht freisin d’eargraíochtaí
neamhrialtasacha atá ag obair san Afraic Theas. Dírítear
go háirithe ar chúige Limpopo mar a bhfuil Cúnamh
Éireann páirteach i roinnt mhaith gníomhaíochtaí.
Roghnaíodh Limpopo mar gur ann tá na dara táscairí
bochtaineachta is measa as naoi bhproibhinse na
hAfraice Theas.
I gcomhpháirtíocht le Rialtas na hAfraice Theas tá
Comhphlean Straitéise Tíortha aontaithe ag an Aontas
Eorpach agus deich gcinn dá bhallstáit (agus Éire san
áireamh). Tá sé d’aidhm aige seo comhchuibhiú na
ndeontóirí a neartú agus comhoibriú a dhéanamh le
tosaíochtaí na hAfraice Theas féin, de réir Ráiteas Pháras
um Éifeachtúlacht Cúnaimh.

Development through Tourism

Forbairt trí mheán na Turasóireachta
Tugann Cúnamh Éireann tacaíocht do thionscnamh Rialtas na hAfraice Theas chun dul i ngleic le dífhostaíocht
ainsealach i gceantair imeallaithe na tíre. Faoin Straitéis um fhorbraíocht Áitiúil Eacnamaíochta, tá sé d’aidhm
ag Clár Forbairt Turasóireachta Mafeking eacnamaíocht phroibhinse Limpopo a spreagadh ach infheistíocht a
dhéanamh sa turasóireacht sa cheantar. Tá €1.7 milliún á sholáthar ag Cúnamh Éireann ó 2005 go 2008 mar
thacaíocht don chlár.
Spreagtar bardasachtaí áitiúla i bproibhinse Limpopo chun leas a bhaint as an gcumas turasóireachta atá ina
gceantair féin. Cuirtear na saincheisteanna éagsúla a théann i bhfeidhm ar a chéile, VEID/SEIF, dea-rialachas
agus inbhuaine chomhshaoil, san áireamh i ngach gné den chlár ag leibhéil na mbardas agus na bpobal. Cuireann
an clár béim ar an dtionchar diúltach a bhíonn ag an bpaindéime VEID/SEIF ar an turasóireacht. Díríonn an clár
freisin ar shochair eacnamaíochta na turasóireachta a úsáid chun mná a chumasú agus a leas agus leas a gclainne
a fheabhsú.
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An tSiombáib

Leanbh ar bhóthar tuaithe,
Iardheisceart na Siombáibe.

Le cúig bliana anuas thit an tSiombáib os cionn 25 áit ar
Innéacs Forbraíochta Daonna na NA, bealach a úsáidtear
chun forbairt tíre a thomhas de réir táscairí tábhachtacha
ar nós ionchas saoil, OTI per capita, litearthacht agus
rochtain ar uisce glan.

Tugann ionad na Siombáibe ar an IFD an meath a tháinig
ar thír a bhí rathúil tráth agus an scéal anois mar a mbíonn
na milliún duine faoi bhagairt ag an ocras go laethúil sa
tír anois. Tá an t-ionchas saoil faoi bhun 40 bliain anois i
gcomparáid le 55 bliain sna 1970í luatha.

Tacaíocht do chláir éagsúla a bhaineann le VEID/SEIF
Tá tacaíocht tugtha ag Éirinn do chláir éagsúla a bhaineann le VEID/SEIF sa tSiombáib le deich mbliana anuas. Cé
gur thit an leitheadúlacht ó 33.1% sa bhliain 2000 go 20.1% sa bhliain 2006, tá an tSiombáib ar cheann de na tíortha
is mó atá ag fulaingt ón bpaindéim. Tá VEID ar dhuine as cúigear de na daoine fásta agus meánionchas saoil de 35
bliain acu. Mar bharr ar an donas sin tá an bhochtaineacht ag méadú mar gheall ar dheacrachtaí socheacnamaíocha
na tíre faoi láthair. Tá dílleachtaí déanta de timpeall 1.3 milliún leanbh mar gheall ar an bpaindéim agus meastar go
bhfuil gá ag ceathrú milliún duine le cúram.
Tá trí chuspóir idirnasctha ag Cúnamh Éireann sa chomhrac in aghaidh VEID/SEIF sa tSiombáib:
>

Cumas, caighdeán agus clúdach optamach an Chúraim Chuimsithigh sa Bhaile a sholáthraíonn eagraíochtaí
neamhrialtasacha a fheabhsú;

>

Cumas Líonra SEIF na Siombáibe, a fhaigheann páirtmhaoiniú ó Chúnamh Éireann, a neartú; Tiomsaíonn an
líonra seo gníomhaíochtaí d’eagraíochtaí Neamhrialtasacha sa réimse seo agus déanann comhordú orthu;

>

Cur le maolú thionchair VEID/SEIF trí chistí agus ionchur beartais a sholáthar don Chlár Leathnaithe Tacaíochta
(ESP) atá á chomhordú ag na NA.
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Leanaí Palaistíneacha ag dul ar scoil, Scoil Asharka, An Bruach Thiar.

An Phalaistín

Meiriceá Láir

Monarcha ag déanamh éadaí le go
ndéanfaí iad a easpórtáil chuig margadh
Mheiriceá, Maquiladora, Hondúras

Soláthraíodh níos mó ná €6.4 milliún i gcúnamh
daonnachtúil agus forbraíochta do phobal na Palaistíne sa
bhliain 2006. Tacaíonn Cúnamh Éireann le cláir a thugann
cúnamh bunúsach oideachais, sláinte, rialtais áitiúil, cearta
daonna agus daonlathaithe chomh maith le tacaíocht
a sholáthar do roinnt eagraíochtaí neamhrialtasacha
Éireannacha (Trócaire agus Christian Aid) a fheidhmíonn
cláir sa Phalaistín trí chomhpháirtithe áitiúla.
Cuireadh tacaíocht de €1 mhilliún ar fáil trí Mheicníocht
Shealadach Idirnáisiúnta do chothabháil seirbhísí poiblí
agus chun tuarastail san earnáil phoiblí a íoc.
Tugann Cúnamh Éireann tacaíocht do Ghníomhaireacht
Oibreacha Faoisimh na Náisiún Aontaithe (GOFNA) a
sholáthraíonn bunseirbhísí do cheithre mhilliún teifeach
Palaistíneach sa réigiún, agus d’obair Oifig na Náisiún
Aontaithe um Chomhordú Gnóthaí Daonnachtúla chun
cúnamh a thabhairt dá chuid oibre monatóireachta agus
aighneachta sa Phalaistín.
Agus coinníollacha daonnachtúla ag dul chun donais in
Gaza, cuireadh €600,000 breise ar fáil mar thacaíocht
éigeandála chun cabhrú leis an iarracht faoisimh. Cuireadh
an maoiniú ar fáil do Choiste Idirnáisiúnta na Croise
Deirge agus do roinnt eagraíochtaí neamhrialtasacha.

Bhí cúnamh déthaobhach Chúnamh Éireann i Meiriceá
Laidineach dírithe go príomha ar Mheiriceá Láir sa bhliain
2006. Tá an mhórchuid den tacaíocht dírithe ar Nicaragua,
El Salvador, Honduras agus Guatemala, chomh maith le
mionghníomhaíocht in Belize.
Tacaíonn an clár réigiúnach le gníomhaíochtaí chun cumas
a thógáil d’eagraíochtaí neamhrialtasacha atá ag obair
chun an bhochtaineacht a laghdú agus chun deiseanna
margaidh a fhorbairt d’fheirmeoirí bochta trí chleachtais
chothroma trádála.
Cé go ndéantar cúnamh a sheachadadh go príomha trí
eagraíochtaí sochaí sibhialta, déantar gníomhaíochtaí a
phleanáil i gcomhoibriú dlúth le rialtais na dtíortha seo.
D’fhaomh Cúnamh Éireann maoiniú de €4,506,450
don chlár seo sa bhliain 2006. Tá gach gníomhaíocht
a fhaigheann tacaíocht laistigh de chreat laghdú
bochtaineachta na dtíortha uile. Tacaíonn cúig
chomhghuaillíocht d’eagraíochtaí sochaí sibhialta le 85
eagraíocht áitiúil chun rannpháirtíocht i bhforfheidhmiú na
straitéisí laghdú bochtaineachta a mhéadú. Tá sé líonra
d’eagraíochtaí pobail ag cur tacaíochta ar fáil chomh
maith don chúram sláinte, do chosc VEID/SEIF agus don
oideachas.
Sa bhliain 2006 d’fhaomh Cúnamh Éireann €7.5m
de mhaoiniú ilbhliantúil do Líonra Trádála Cothrom na
hÉireann chun cumas a thógáil i 78 eagraíocht táirgeoirí
chun rochtain a fháil ar mhargaí faoi théarmaí cothroma
eiticiúla mar straitéis chun an bhochtaineacht a laghdú.
Rinneadh an chéad chionroinnt de €1m sa bhliain 2006.
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Daoine atá díláithrithe go hinemhánach. Tá tuairim is milliún duine tar éis teitheadh óna
mbailte tar éis ionsaithe fíochmhara a rinne míleataigh. Garsila, Darfur, an tSúdáin.
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Cúnamh don Trádáil
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Na dreamanna a mbímid ag
obair leo
Tacaíocht d’Eagraíochtaí
Neamhrialtasacha
Comhpháirtíochta
Comhpháirtíocht leis an
tSochaí Shibhialta
Is mór ag Cúnamh Éireann go háirithe a chomhpháirtíocht
fhadtéarmach le heagraíochtaí neamhrialtasacha agus le
misinéirí Éireannacha a bhfuil ardmheas orthu sa bhaile
agus thar lear. Tá earnáil neamhrialtasach na hÉireann
ina comhpháirtí tábhachtach do chlár Chúnamh Éireann
i gcónaí. Tugann Cúnamh Éireann an-tacaíocht d’obair
luachmhar forbartha na misinéirí Éireannacha i nócha tír,
obair a bhfuil an-mheas ag muintir na hÉireann uirthi i
gcónaí agus an-tacaíocht á thabhairt acu di.
Lean an chomhpháirtíocht straitéiseach leis an tsochaí
shibhialta ar aghaidh sa bhliain 2006 trí scéimeanna
agus línte maoinithe éagsúla, lena n-áirítear meicníochtaí
cómheasta a tugadh isteach le déanaí mar thacaíocht
d’obair forbartha na n-eagraíochtaí neamhrialtasacha.
Leis na meicníochtaí seo bíonn ardrochtaineacht,
agus tacaíocht shuntasach sholúbtha, ag eagraíochtaí
neamhrialtasacha, misinéirí agus comhpháirtithe sochaí
sibhialta eile ar mhaoiniú rialtais don fhorbairt.
Cuireadh €450,000 ar fáil do Chomhlámh san earnáil
dheonach oibre. Fuair Dóchas, Cumann Eagraíochtaí
Neamhrialtasacha na hÉireann, scátheagraíocht na
hearnála neamhrialtaisí,€200,000. Fuair Seirbhís
Acmhainní Misinéirí na hÉireann €14 mhilliún ar bhonn
mheabhrán tuisceana comhaontaithe.
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Tá sonrú faoin mhaoiniú a soláthraíodh trí na cláir agus
na scéimeanna éagsúla atá á riaradh chun tacú leis an
tsochaí shibhialta ar fáil in iarscríbhinní staidrimh na
tuarascála seo.
Is iad seo a leanas na príomhscéimeanna agus cláir a
d’fheidhmigh Cúnamh Éireann sa bhliain 2006.

Scéim Chlár Ilbhliantúil (SCI)
Éascaíonn an Scéim Chlár Ilbhliantúil (SCI) caidreamh
straitéiseach cláir idir Cúnamh Éireann agus a
chomhpháirtithe sna hEagraíochtaí Neamhrialtasacha
tábhachtacha trí thacaíocht airgeadais intuartha a
sholáthar do chlár comhaontaithe de gníomhaíochtaí
forbraíochta.
Tugadh SCI isteach sa bhliain 2003 do thréimhse
tosaigh trí bliana. Rinne Cúnamh Éireann coimisiúnú ar
luacháil neamhspleách ar SCI ar mhaithe le dul chun
cinn na scéime a mheas le haird ar leith ar an gcleachtas
idirnáisiúnta is fearr agus ar éifeachtúlacht. Fuarthas
amach go bhfuil an Scéim ag baint amach formhór a cuid
cuspóirí agus ag cur le feabhsú na comhpháirtíochta idir
Cúnamh Éireann agus na heagraíochtaí neamhrialtasacha.
Rinneadh athnuachan ar an scéim SCI an 1 Eanáir 2006
ar feadh tréimhse idirthréimhseach bliana chun an
bealach a réiteach chun SCI a thabhairt isteach ó 2007
go 2011. Rinneadh €56m san iomlán a leithdháileadh
ar chomhpháirtithe neamhrialtasacha faoin scéim SCI le
linn 2006. Is iad seo a leanas na comhpháirtithe sa SCI:
Concern, Trócaire, GOAL, Christian Aid agus Self Help
Development International.

Ciste na Sochaí Sibhialta

Scéim na Micrithionscadal (SM)

Cuireadh Ciste Sochaí Sibhialta ar bun sa bhliain 2006
mar acmhainn do ghníomhaíochtaí forbraíochta na
n-eagraíochtaí sochaí sibhialta. Tá an ciste oscailte
d’eagraíochtaí neamhrialtasacha Éireannacha agus
d’eagraíochtaí ón iasacht a fhaigheann cuireadh.

Chuir Cúnamh Éireann Scéim na Micrithionscadal ar bun
sa bhliain 2006 chun tacú le gníomhaíochtaí forbraíochta
na mioneagraíochtaí forbraíochta Éireannacha. Bunaíodh
an scéim seo mar aitheantas ar an spéis mhór atá
ag eagraíochtaí agus pobail in Éirinn ina gcion féin a
dhéanamh ar son na forbraíochta.

Laghdaítear líon mór na sruthanna maoinithe a bhí ann
cheana leis Ciste na Sochaí Sibhialta Tá Ciste na Sochaí
Sibhialta ceaptha le bheith solúbtha go leor chun raon
leathan feidhmeanna a éascú, idir thionscadail a dhéanann
na heagraíochta iarratais beaga is bhearta cláir ó
eagraíochta sochaí sibhialta le foirne gairmiúla. Sa bhliain
2006, faomhadh €31.5m i ndeontais do 77 eagraíocht.

Ciste na Sochaí Sibhialta – Scéim
Bhlocdheontais
Tugadh blocdeontais do thrí eagraíocht neamhrialtasach
faoin scéim seo sa bhliain 2006 le haghaidh a gclár
forbraíochta. Fuair Action Aid Ireland €1.1m; fuair Oxford
Ireland €1.5m agus fuair World Vision Ireland €930,000.
Chuir an scéim ar chumas na gcomhpháirtithe tabhairt
faoi thionscadail fhadtéarmacha forbraíochta, lena
n-áirítear cumas na gcomhpháirtithe áitiúla a thógáil.
Úsáideadh na deontais in earnálacha éagsúla lena
n-áirítear forbairt na tuaithe, cúram príomhúil sláinte,
VEID/SEIF, oideachas, cearta daonna, comhionnanas
inscne agus uisce & sláintíocht.

Tacaíonn an scéim le miontionscadail atá á reáchtáil ag
eagraíochtaí atá bunaithe in Éirinn chun tabhairt faoi
bhunchúiseanna na bochtaineachta sa chuid sin den
domhan atá i mbéal forbraíochta ar bhealach straitéiseach
costaséifeachtach atá ag teacht le clár Chúnamh Éireann.
Is féidir maoiniú suas le 75% de na costais cháilithe a
dhéanamh ar thionscadail. €20,000 an deontas is mó atá
ar fáil.

Scéim Mhicrithionscadail Intíre
Tugann an scéim seo tacaíocht d’obair ar mhionscála a
dhéanann eagraíochtaí neamhrialtasacha dúchasacha
i dtíortha atá ag forbairt, áit a bhfuil ionadaíocht nó
creidiúnú taidhleoireachta ag Éirinn. Thug Cúnamh
Éireann tacaíocht do thionscadail sna tíortha seo a leanas
sa bhliain 2006: An Airgintín, An Bhanglaidéis, An Bholaiv,
An Bhrasaíl, An tSín, An Éigipt, Gána, An India, An Iordáin,
An Liobáin, An Mhongóil, An Nigéir, Siarra Leon, Sri
Lanka, An tSiria agus Uragua.
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Teaghlach ag ithe, Aceh, Tuaisceart Sumatra, An Indinéis.

Ag obair leis na
Náisiúin Aontaithe chun
Bochtaineacht a laghdú
Lean Cúnamh Éireann ar aghaidh lena
dhlúthchomhpháirtíocht leis na NA sa bhliain 2006. Rinne
Cúnamh Éireann ranníocaíochtaí de bheagnach €63 milliún
do ghníomhaireachtaí forbraíochta na Náisiún Aontaithe sa
bhliain 2006. Bhí na ranníocaíochtaí deonacha seo dírithe
ar na gníomhaireachtaí comhpháirtíochta is tábhachtaí
atá ag Éirinn sna NA, lena n-áirítear Clár Forbraíochta na
NA, CÉINAL, Ard-Choimisinéir na dTeifeach, an tArdChoimisinéir um Chearta Daonna, Ciste Daonra na NA,
UNAIDS, agus EDS.
Mar gheall ar an méadú seo sa leibhéil maoinithe,
fostaíodh comhairleoirí neamhspleácha chun
athbhreithniú straitéiseach a dhéanamh ar rannpháirtíocht
Chúnamh Éireann lenár bpríomhchomhpháirtithe i
gcóras na NA. Scrúdaigh siad tionchar na hoibre atá
á dhéanamh ag gach ceann de na heagraíochtaí sa
cheanncheathrú agus ag an leibhéal allamuigh, a gcion i
leith na Spriocanna Forbraíochta Mílaoise a bhaint amach,
agus a n-oiriúnacht do Chúnamh Éireann. Beidh toradh
an athbhreithnithe seo ina bhonn do chomhaontuithe
comhpháirtíochta straitéiseacha ilbhliantúla a shíneofar
le gach ceann de phríomhchomhpháirtithe Chúnamh
Éireann sa bhliain 2007.
Sa bhliain 2006 bhí obair Chistí agus Chláir na NA faoi
thionchar mór ag obair Phainéal Ardleibhéil an Rúnaí
Ginearálta um Chomhtháiteacht ar fud an Chórais.
Cuireadh é seo ar bun chun iniúchadh a dhéanamh
ar an gcaoi bhféadfaí obair na gCistí agus na gClár a
chuíchóiriú chun torthaí níos fearr a bhaint amach ag

leibhéal tíre. Chuir an painéal a thuarascáil “Delivering as
One” i láthair i mí na Samhna. Leanadh ar aghaidh leis na
díospóireachtaí faoina fhorfheidhmiú sa bhliain 2007.
Neartaíodh ár gcaidreamh le gach ceann dár
gcomhpháitithe NA trí shraith de chomhairliúcháin
dhéthaobhacha agus trínár rannpháirtíocht i ngach ceann
de na Boird Feidhmiúcháin. Chomh maith leis sin, lean
Cúnamh Éireann ar aghaidh lena mhonatóireacht ar
fheidhmiúchán na ngníomhaireachtaí comhpháirtíocha
NA trí thionscnaimh ildeonaí agus trí aiseolas ó oifigigh
allamuigh na hÉireann.

Grúpa an Bhainc
Dhomhanda
Thug An Banc Domhanda faoi mhórcheisteanna éagsúla
beartais sa bhliain 2006 lena n-áirítear:
>

An dul chun cinn maidir le Spriocanna Forbraíochta na
Mílaoise i gcomhthéacs a Phlean Gníomhaíochta don
Afraic a mheas;

>

A straitéis rialachais agus frithchaimiléireacha a
uasghrádú;

>

Fuinneamh glan agus forbairt;

>

Rannpháirtíocht sa Togra Tús Áite Oideachais do
Chách;

>

Saincheisteanna domhanda sláinte, go háirithe an
Fliú Éanúil.
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Thacaigh Cúnamh Éireann le hobair an Bhainc
Dhomhanda ach comhoibiú go dlúth leis an Roinn
Airgeadais (atá i gceannas pháirtíocht na hÉireann leis
an mBanc Domhanda) agus ranníocaíocht a dhéanamh i
roinnt cistí atá bainteach le tosaíochtaí Chúnamh Éireann,
lena n-áirítear:
>

>

Foras an Bhainc Dhomhanda (FBD), gníomhaireacht
oiliúna agus fhorbairt dhaonna an Bhainc Dhomhanda.
Thug Cúnamh Éireann €300,000 don FBD sa bhliain
2006 le haghaidh tionscadail oideachais, sláinte,
bainistithe eolais, cumasaithe pobail agus iniaimh
shóisialta.

>

Ciste Iontaobhais Chúnamh Teicniúil na hÉireann
san IFC a thacaíonn le cúnamh teicniúil agus le
hobair chomhairleach ag céim luath de thionscadail
fhorbartha san earnáil phríobháideach. Rinne Cúnamh
Éireann maoiniú de €380,000 air seo sa bhliain 2006.

>
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Ciste Iontaobhas Oideachais na hÉireann a dhíríonn ar
chúnamh a thabhairt do thíortha Afracacha caighdeán
an oideachais a fheabhsú. Cuirtear béim ar leith ar
thacaíocht d’oiliúint múinteoirí mar bhealach chun
caighdeán an oideachais agus torthaí foghlama a
fheabhsú. Thug Cúnamh Éireann ranníocaíocht
€900,000 don Chiste Iontaobhais seo sa bhliain 2006.

An tSeirbhís Chomhairleach um Infheistíocht
Iasachta a thugann comhairle do thíortha atá i mbéal
forbraíochta faoin gcaoi le hinfheistíocht iasachta a
mhealladh chucu. Cuireadh maoiniú de €250,000 ar
fáil sa bhliain 2006.

An tAontas Eorpach
Is é an tAontas Eorpach an deontóir cúnamh forbraíochta
is mó ar domhan i gcónaí. Déanann Éire ranníocaíocht i
leith iarracht chúnamh an Aontais Eorpaigh go díreach trí
íocaíochtaí iseach i gCiste Forbraíochta na hEorpa (CFE)
agus go hindíreach trínár ranníocaíochtaí do bhuiséad an
Chomhphobail. Sa bhliain 2006 rinne Éire ranníocaíocht
de €15.31m don CFE, príomhuirlis chúnaimh an AE do
thíortha na hAfraice, Mhuir Chairib agus an Aigéin Chiúin
(AMCAC). Táthar ag súil go méadófar é seo go mór sna
blianta atá le teacht agus an CFE ag fás leis.
Is cuid thábhachtach de chomhoibriú forbraíochta an AE
é an caidreamh le stáit an AMCAC. Lean idirbheartaíocht,
atá le críochnú faoi dheireadh 2007, ar aghaidh idir an AE
agus AMCAC faoi Chomhaontuithe Comhpháirtíochta
Eacnamaíochta, comhpháirtíochta trádála agus
forbraíochta idir na réigiúin. Bhí Éire ar cheann de na
tíortha a d’éiligh go ndéanfaí na hidirbheartaíocht ar
bhealach a thabharfadh aird ar riachtanais forbartha na
stát AMCAC agus a n-iarrachtaí chun an bhochtaineacht
a laghdú.
Rinneadh dul chun cinn ar chlár oibre leathan an
AE ar shaincheisteanna éagsúla, agus go háirithe ó
thaobh éifeachtúlacht an chúnaimh a fheabhsú. I mí
Aibreáin ghlac an Chomhairle um Ghnóthaí Ginearálta
agus Caidreamh Seachtrach (CGGCS) le conclúidí atá
dírithe ar éifeachtúlacht chúnamh an AE a fheabhsú
agus comhtháiteacht níos mó a chinntiú idir bheartais
horbartha na rialtas agus a mbeartais i réimsí eile,
talmhaíocht, trádáil agus comhshaol ina measc. Ina chuid
díospóireachtaí faoi cheisteanna daonnachúla, dhírigh
CGGCS ar mheasúnú a dhéanamh ar chóras cúnamh
daonnachtúil an AE ar mhaithe le treoir a sholáthar don
obair sa todhchaí.

Mar chuid dá dtiomantas i leith éifeachtúlacht an
chúnaimh a fheabhsú, ghlac Airí Forbraíochta an AE le
creat coitianta chun Páipéir Straitéise Tíre a thiomsú lena
dtíortha comhpháirtíocha. Táthar ag súil go spreagfaidh
an creat nua seo tíortha comhpháirtíocha chun freagracht
phríomhúil a ghlacadh as a bhforbairt féin. Beidh an tullmhúchán agus an comhordú bunaithe ar Straitéis um
Laghdú Bochtaineachta na tíre féin.
Ghlac CGGCS le conclúidí i mí Dheireadh Fómhair
maidir le comhroinnt saothair níos éifeachtúla, ar a
dtugtar ‘Comhlánacht’, i gcomhoibriú forbraíochta an
AE. Is í aidhm na comhlánachta a chinntiú go ndéantar
comhordú iomlán ar iarrachtaí cúnaimh na mBallstát agus
an Choimisiúin, agus nach mbeidh dúbláil á dhéanamh
acu ar a chéile. Ghlac CGGCS freisin le conclúidí faoi
shaincheisteanna rialachais, a aithníonn go bhfuil an
chaimiléireacht ina bac mór le cuspóirí forbraíochta a
bhaint amach agus a chuireann béim ar thábhacht an
chaidrimh rialta pholaitiúil idir an AE agus na tíortha
comhpháirtíocha.
Cuireadh ócáid thábhachtach nua bhliantúil – Lá
Forbraíochta na hEorpa – i bhféilire na forbraíochta agus
seoladh é sa Bhruiséil i lár mhí na Samhna. Ba ghné
bhunúsach den ócáid an Fóram Rialachais ina raibh níos
mó ná dáréag Ceann Stáit agus Rialtais ón Afraic, mar
aon le hUachtarán an Bhanic Dhomhanda, páirteach i
ndíospóireachta faoi thábhachta an dea-rialachais agus
laghdú na bochtaineachta a bhaint amach.
Rinneadh dul chun cinn sa bhliain 2006 ar Straitéis
an AE don Afraic, gormchló an AE dá chaidreamh
fadtéarmach le mór-roinn na hAfraice. Thángthas ar
chomhaontú maidir le dhá ionstraim thábhachtacha de
ghníomhaíocht sheachtrach an AE a bhunú: an tIonstraim
um Chomhoibriú Forbraíochta (a rialaíonn comhoibriú
forbraíochta an AE le tíortha na hÁise agus Mheiriceá
Laidineach) agus Ionstraim na hEorpa um an Daonlathas
agus Cearta Daonna.

Leanadh ar aghaidh le clár meantóireachta Chúnamh
Éireann do Bhallstáit nua an AE agus rinneamar óstaíocht
ar thoscaireachtaí de chomhghleacaithe Seiceacha,
Cipireacha, Eastónacha, Máltacha, Polannacha,
Slóvacacha, Slóivéanacha agus Laitviacha. Inár gclár
meantóireachta is í aidhm Chúnamh Éireann na
ceachtanna atá foghlamtha againn ó cuireadh clár cúnamh
forbraíochta oifigiúil na hÉireann ar bun níos mó ná 30
bliain ó shin a roinnt lenár gcomhpháirtithe nua san AE.
Tugann sé deis dúinn chomh maith léargas na dtíortha sin
ar an bhforbraíocht a chloisteáil. Mar thoradh ar a gclár
meantóireachta a thiomsaigh an tAire Stáit Conor Lenihan
sa bhliain 2005, Tá Éire ag súil le bheith páirteach i roinnt
comhfhiontar lenár gcomhpháirtithe nua san AE.

Cúnamh don Trádáil
Ghlac CGGCS conclúidí faoi ‘Cúnamh don Trádáil’,
cúnamh forbraíochta atá dírithe ar chabhrú leis na
tíortha bochta buntáiste níos fearr a bhaint as deiseanna
na trádála domhanda. Rinne na conclúidí athnuachan
ar thiomantais an AE €2 bhilliún a chaitheamh ar
thionscnaimh Chúnamh don Trádáil faoi 2010. Cuirfidh
an Coimisiún Eorpach €1 billiún ar fáil agus beidh an €1
bhilliún eile á sholáthar ag na ballstáit. Chuir na conclúidí
béim ar an tábhacht a bhaineann le héifeachtúlacht
an chúnaimh seo a neartú trí úinéireacht sna tíortha
comhpháirteacha a chothú agus an gá atá le himeascadh,
monatóireacht agus meastóireacht chuí. Déantar
Comhstraitéis Cúnamh don Trádáil AE a fhorbairt sa
bhliain 2007 chun tiomantais an AE sa réimse seo a chur
chun cinn.
Cuireann an AE níos mó cúnaimh a bhaineann le trádáil
ar fáil ná an chuid eile den domhan le chéile. Sa bhliain
2006 mhéadaigh Cúnamh Éireann a thacaíocht do
mhóreagraíochta idirnáisiúnta atá páirteach i gcúnamh
teicniúil a bhaineann le trádáil agus tógáil cumais go
€2.93 milliún.
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An Eagraíocht
Dhomhanda Trádála

Tacaíocht d’Eagraíochta
Il-déthaobhacha

Cuireadh idirbheartaíocht na hEagraíochta Domhanda
Trádála ar fionraí ag deireadh Iúil 2006 mar gheall
ar bhearnaí dosháraithe a bheith idir seasamh
idirbheartaíochta na mball. Seoladh an babhta reatha
idirbheartaíochta, Clár Oibre Forbraíochta Doha (COFD),
sa bhliain 2001 ag súil le riachtanais agus leasa na dtíortha
atá i mbéal forbraíochta agus na dtíortha is lú forbairt a
chur i gcroílár an chórais trádála dhomhanda. Rinneadh
na hidirbheartaíochtaí a sheoladh arís ag cruinniú Airí in
Davos an 27 Eanáir 2007.

An earnáil phoiblí a neartú san Afraic

Leanadh ar aghaidh ag cur clár oibre Cúnamh don
Trádáil chun cinn i rith na bliana 2006. Thuairiscigh an
Tascfhórsa um Chúnamh don Trádáil i mí Iúil agus d’iarr
sé ar dheontóirí an cumas Trádála agus Forbraíochta a
mhéadú agus maoiniú breise intuartha a sholáthar do
thograí Cúnamh don Trádáil. Rinneadh moltaí freisin
maidir le héifeachtúlacht an chaiteachais ar Chúnamh don
Trádáil a chur chun cinn agus conas an mhonatóireacht
agus an mheastóireacht a neartú. D’aontaigh Comhairle
Ghinearálta EDT ag a chruinniú i mí na Nollag 2006 go
mbeadh díospóireacht bhliantúil ag an EDT faoi Chúnamh
don Trádáil, chomh maith le hathbhreithnithe tréimhsiúla
domhanda a dhéanamh.
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Sa bhliain 2006, chuir Cúnamh Éireann ranníocaíocht de
€1 mhilliún ar fáil chun tacú le hobair na Fondúireachta
um Chumas na hAfraice a Thógáil (FCAT), institiúid
maoinithe forbraíochta neamhspleách. Tá sé de
chuspóir ag an FCAT cumas inbhuanaithe daonna agus
institiúideach a thógáil agus a neartú sa chroí-earnáil
phoiblí san Afraic, in institiúidí oiliúna agus taighde agus
in eagraíochta réigiúnacha san Afraic ar mhaithe le fás
eacnamaíoch, laghdú bochtaineachta, dea-rialachas agus
rannpháirtíocht éifeachtúil san eacnamaíocht dhomhanda
a spreagadh.

Deiseanna fiontraíochta a sholáthar do
mhná agus do mhná faoi mhíchumas i
dtíortha atá i mbéal forbraíochta
Is Sainghníomhaireacht NA í an Eagraíocht Idirnáisiúnta
Saothair (EIS), a bhíonn ag obair chun staid na ndaoine
i saol an tsaothair a fheabhsú. Trí chomhaontú
comhpháirtíochta leis an EIS, tacaíonn Cúnamh Éireann
le deiseanna níos mó a chruthú do mhná agus d’fhir
sa chuid sin den domhan atá i mbéal forbraíochta chun
fostaíocht agus ioncam sásúil a aimsiú. Chuir Cúnamh
Éireann €3 mhilliún ar fáil mar thacaíocht do chláir an
EIS um fhiontraíocht, inscne, míchumas agus comhrac i
gcoinne saothar éigeantais.

I ngleic le cúiseanna neamhdhaingne bia
Is cumann neamhfhoirmiúil d’ionaid taighde é an Grúpa
Comhairleach um Thaighde Talmhaíochta Idirnáisiúnta
(GCTTI) a chuireann taighde ar fáil do thalmhaíocht
inbhuanaithe ar mhaithe le daingne bia i dtíortha atá
i mbéal forbraíochta. Sa bhliain 2006 chuir Cúnamh
Éireann €4 mhilliún ar fáil chun tacú le hobair na
n-ionad GCTTI chun an eolaíocht a shlógadh ar mhaithe le
bochtáin sa chuid sin den domhan atá i mbéal forbraíochta
agus cur le díothú an ghéarocrais agus slándáil bhia a chur
ar bun do chách.

Ag leibhéal beartais, tá Cúnamh Éireann ag obair chun
timpeallacht tráchtála agus dhlíthiúil a chruthú ina mbeidh
rath ar ghnó i dtíortha atá i mbéal forbartha agus ina
mealltar infheistíocht dhíreach ón gcoigríoch.
Sa bhliain 2006, gheall Éire €2 mhilliún mar thacaíocht
don tSaoráid um Thimpeallacht Infheistíochta (STI),
iontaobhas neamhspleách ina bhfuil páirithe leasmhara
rialtais agus earnála príobháidí rannpháirteach. Is é cuspóir
an STI an timpeallacht dhlíthiúil, rialaithe agus riaracháin
a fheabhsú do lucht gnó, agus go háirithe do ghnólachtaí
beaga, san Afraic.

Tacaíocht do thionscnaimh réigiúnacha
oideachais
Sa bhliain 2006 chuir Cúnamh Éireann €650,000 ar
fail mar thacaíocht do dhá thionscnamh réigiúnacha a
thacaíonn le pleanáil agus forbairt an oideachais san
Afraic: Cumann Forbraíochta an Oideachais san Afraic
agus An Institiúid Idirnáisiúnta um Pleanáil Oideachais.

Ag obair leis an Earnáil Phríobháideach
Tugtar tús áite don tacaíocht don earnáil phríobháideach
mar mhodh chun an fás ar son na mbochtán a bhaint
amach i gclár leathnaithe Chúnamh Éireann.
Le tacaíocht ó Chúnamh Éireann, bunaíodh eagraíocht
neamhbhrabúsach darb ainm TRAIDLINKS chun tacaíocht
na hearnála príobháidí do thionscnaimh ghnó i dtíortha atá
i mbéal forbartha a chur chun cinn. I mí Iúil 2006 d’fhógair
Cúnamh Éireann maoiniú de €4 mhilliún don eagraíocht
thar tréimhse trí bliana.

“

Tá Cúnamh Éireann ag obair
chun timpeallacht tráchtála
agus dhlíthiúil a chruthú ina
mbeidh rath ar ghnó i dtíortha
atá i mbéal forbartha.

”
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Teshoma Abera ag seasamh ar thalamh tearc clochach lasmuigh den sráidbhaile Bilak. An Aetóip.

Ag Freagairt d’Éigeandálaí

Cuireann tubaistí nádúrtha agus éigeandálaí casta isteach ar timpeall
300 milliún duine ar fud an domhain gach bliain. Is í aidhm ghníomh
dhaonnachtúil Chúnamh Éireann beatha daoine a shábháil, fulaingt
a mhaolú agus an dínit dhaonna a chaomhnú le linn na práinne
daonnachtúla agus ina dhiaidh. Sa bhliain 2006 rinne Cúnamh Éireann
leidhdháileadh €100 milliún mar mhaoiniú Cúnamh Éigeandála agus
Téarnaimh chun freastal ar riachtanais dhaonnachtúla. Méadú de 47%
a bhí anseo ar leithdháileadh 2005.
Thacaigh Cúnamh Éireann leis an gcóras
daonnachtúil trí chúnamh airgeadais, teicniúil agus
beartais a sholáthar d’eagraíochtaí feidhmithe,
lucht déanta beartais, institiúidí taighde agus
tionscnaimh dhea-chleachtais. Tá soláthar tacaíochta
airgeadais agus teicniúil don NA, don Chros Dhearg
agus do chomhpháirtithe neamhrialtasacha ar
phríomhfheidhm Chúnamh Éireann i leith tubaistí
daonnachtúla.
Sa bhliain 2006, chuir Cúnamh Éireann cúnamh
ar fáil in os cionn 40 tír chun freastal ar riachtanais
dhaonnachtúla agus téarnaimh chuid de na
daonraí is leochailí ar fud an domhain. Rinneadh
an maoiniú seo a dháileadh chuig:
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An Afraic

€67.8 million

An Áise

€7.9 million

An Meánoirthear

€6.1 million

Idirnáisiúnta

€19.5 million

Mar a bhí le blianta roimhe seo, ba iad tíortha na
hAfraice ba mhó a fuair cúnamh éigeandála agus
téarnaimh ó chlár Chúnamh Éireann sa bhliain 2006.
Trína chomhpháirtithe oilte le taithí, chuir Cúnamh
Éireann cúnamh ar fáil, rinne sé maoiniú ar chláir
théarnaimh agus thug tacaíocht do phróisis síochána
i roinnt tíortha san Afraic. Áiríodh ina measc an
Bhurúin, Poblacht Dhaonlathach an Chongó (PDC),
an Eiritré, Djibouti, An Aetóip, An Libéir, An Mhaláiv,
Niger, An tSomáil, An tSúdáin agus an tSiombáib.
Fuair réigiún Chorn na hAfraice formhór an
chúnaimh ó Chúnamh Éireann sa bhliain 2006. Bhí
cúnamh ag teastáil chun tabhairt faoi fhadhbanna
géarghanntanais agus neamhdhaingne bia tar éis
tréimhse thriomachta sa réigiún. Mar fhreagra
ar an ngéarchéim sa Chorn, seachadadh €17.1
milliún ó bhuiséid éigeandála agus téarnaimh trí
réimse de ghníomhaireachtaí NA agus eagraíochtaí
neamhrialtasacha.
ISa bhliain 2006, chuir Cúnamh Éireann €6.5 milliún
mar fhreagairt don staid dhaonnachtúil ag bhí ag dul
chun donais in Darfur na Súdáine Cuireadh é seo ar
fáil trí chomhpháirtithe tábhachtacha chun freastal ar
bhunriachtanais sláinte agus uisce.

Soláthraíodh €2 mhilliún do Chiste Coiteann na
Súdáine a bunaíodh chun comhordú na ndeontóirí
a fheabhsú ar mhaithe le tabhairt faoi riachtanais
dhaonnachtúla sa réigiún. Rinne Cúnamh Éireann
€1.5 milliún a sheachadadh chun tacú le hiarrachtaí
síochánaíochta Mhisean Aontas na hAfraice (MAA)
sa tSúdáin sa bhliain 2006.
Rinne oifig Chúnamh Éireann i Freetown, Siarra Leon,
maoirseacht ar sheachadadh €9.9 milliún i gcúnamh
daonnachtúil agus téarnaimh do Siarra Leon agus
don Libéir sa bhliain 2006. Fuair iarthar na hAfraice
os cionn €16.6 milliún le haghaidh cláir éigeandála,
daonnachtúla agus téarnaimh sa Ghuine, sa Chósta
Eabhair, sa Libéir, sa Mháratáin, i Niger agus i
Siarra Leon.
Fuair Deisceart na hAfraice os cionn €7.7
milliún sa bhliain 2006 le Cúnamh Éireann ag tacú
le freagairt d’éigeandálaí casta sa Mhaláiv agus sa
tSiombáib. Rinneadh maoiniú ar chláir éigeandála,
dhaonnachtúla agus théarnaimh in Angóla agus
Mósaimbíc chomh maith.

Fuair an Áise os cionn €7.9 milliún i gcúnamh
éigeandála agus téarnaimh sa bhliain 2006. I rith
na bliana thacaigh Cúnamh Éireann le hiarrachtaí
faoisimh agus athshlánaithe sa Phacastáin i ndiaidh
chrith talún na bliana 2005.
Mar thoradh ar an dtiomantas faoi Chúnamh Éireann
sa Pháipéar Bán, cuireadh €5 mhilliún ar fáil chun
an Tionscnamh Mearfhreagartha (TM) a bhunú.
Beidh an TM ina thrí chuid: réamhlonnú soláthairtí
daonnachtúla; clár mearfhreagartha a chruthú
de shaineolaithe is féidir a imscaradh láithreach i
dteagmhais dhaonnachtúla; agus cumas oibriúcháin
na bpríomhchomhpháirtithe a neartú chun freagairt
go héifeachtúil d’éigeandálaí daonnachtúla. Déanfaidh
an tionscnamh seo éifeachtúlacht na ngníomhaíochta
sábháil beatha a fheabhsú chomh maith le freagairt
oibriúcháin na hÉireann do ghéarchéimeanna
daonnachtúla a mhéadú.

Fuair an Áise agus an Meánoirthear cúnamh mór
éigeandála agus téarnaimh freisin sa bhliain 2006.
Ba dhúshlán mór é i rith na bliana freagairt don
choinbhleacht sa Liobáin. Ghníomhaigh Cúnamh
Éireann go héifeachtúil láithreach, ag soláthar
tacaíochta agus cúnaimh don NA, don Chros Dhearg
agus do chomhpháirtithe neamhrialtasacha chun
freastal ar bhunriachtanais dhaonnachtúla agus
téarnaimh na bpobal a bhí ag fulaingt.
I rith na bliana, lean Cúnamh Éireann leis an
gcúnamh chun freastal ar riachtnais dhaonnachtúla
sa Phalaistín agus san Iaráic chomh maith le cláir
théarnaimh a thógáil agus tacú le próisis síochána.

Cúnamh Bia le caitheamh os cionn dheisceart na Súdáine.
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Measúnú
Iniúchadh
Bord Comhairleach do
Chúnamh Éireann
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Bean ag iompar uisce i gcanna agus é á brú feadh na talún aici, Proibhinse Oirthuaiscirt, An Chéinia.

Torthaí a bhaint amach

Tá sé ríthábhachtach go mbíonn Cúnamh Éireann lánchuntasach i
leith an phobail as caiteachas ar chláir forbraíochta agus go mbaintear
leas as na ceachtanna atá á fhoghlaim go leanúnach. Tá measúnú,
iniúchadh agus comhairle ghairmiúil sheachtrach ina gcuid bhunúsach
d’fheabhsú ár straitéisí agus den luach is fearr a bhaint as airgead i
réimse casta atá ag athrú go mear.

Trí ghairmiúlacht a foirne iniúchóireachta
agus measúnaithe agus trí chomhairle Bhord
Chomhairleach Chúnamh Éireann agus an Choiste
Iniúchóireachta neamhspleách, rinne Cúnamh Éireann
a dhícheall chun an cleachtas idirnáisiúnta is fearr
a úsáid i bhforfheidhmiú agus i measúnú a chuig
beartas agus a chuid clár.

Measúnú
Is gníomhaíocht bhunúsach é an measúnú do
Chúnamh Éireann mar go gcuireann sé leis an
gcuntasacht phoiblí agus leis an bhfoghlaim san
eagraíocht féin agus i measc ár gcomhpháirtithe.
Tuairiscíonn an tAonad Measúnaithe agus
Iniúchóireachta chuig Príomhstiúrthóir Chúnamh
Éireann agus chuig Coiste Iniúchóireachta
neamhspleách.
Sa bhliain 2006 rinne an tAonad Measúnaithe
agus Iniúchóireachta bainistiú ar mheasúnuithe
móra éagsúla.
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Measúnú ar Chlár Tíre na hAfraice
Theas 2004-2006
Rinneadh an measúnú seo i gcomhar le Státchiste
na hAfraice Theas, agus ba é a mheas go raibh
roghanna cláir Chúnamh Éireann oiriúnaithe go maith
do chomhthéacs na hAfraice Theas agus go raibh
cothromaíocht chuí ann idir solúbthacht ar mhaithe
le cuspóirí an chláir a bhaint amach agus cuntasacht
na gcomhpháirtithe faoi na cistí a úsáideadh a
chinntiú. Bhain éifeacht ar leith leis an gclár sláinte i
gCúige Free State maidir le cur chuig nuálaíoch i leith
seachadadh cúram sláinte a threorú. Ghníomhaigh
tiomantas Chúnamh Éireann i leith a chuid maoinithe
a dhíriú ar chúige Limpopo in aghaidh an bhaoil
go mbeadh scaipeadh róchaol ar a mhaoiniú agus
cuireann sé deiseanna ar fáil chun comhtháthú agus
comhleanúnachas níos fearr a dhéanamh ar an gclár.

Athbhreithniú Caiteachais Phoiblí
ar thacaíocht Chúnamh Éireann do
Thíortha a d’fhulaing ón Tsunami
Ba é meas an athbhreithnith seo go ndearna Cúnamh
Éireann freagairt phras chuí ar thubaiste tsunamí
mhí na Nollag 2004, agus san iomlán go ndearnadh
bainistíocht éifeachtúil éifeachtach ar a chlár
tacaíochta.

Bhí tiomantas sa straitéis mhaoinithe tacaíocht a
thabhairt d’iarrachtaí comhordaithe na Náisiún
Aontaithe; comhlánú a dhéanamh ar iarrachtaí
na rialtas sna tíortha a d’fhulaing; agus tacú le
heagraíochtaí neamhrialtasacha a bhfuil taifead
láidir acu in obair faoisimh agus téarnaimh.
Tugadh tacaíocht chuimsitheach, sholúbtha
do ghníomhaireachtaí na NA, tacaíocht a bhí
straitéiseach sa mhéid is gur thug sé tús áite do
mhaoiniú d’iarrachtaí comhordaithe na NA nár tugadh
maoiniú sásúil dóibh riamh. In ainneoin na tosaíochta
a thugann Cúnamh Éireann dá shaincheisteanna
gaolmhmara (Comhshaol, Inscne, Rialachas, agus
VEID/SEIF), ba é tuairim an athbhreithnithe go
ndearnadh roinnt faillí i gcláir na ngníomhaireachtaí
faighteora.

Measúnú ar Chlár Tacaíochta Réigiúnach
Chúnamh Éireann/Tigray
Is samhail nua de chúnamh réigiúnach é Clár
Tacaíochta Réigiúnach Tigray a rinneadh a fhorbairt
nuair a ghlac Rialtas na hAetóipe a bheartas díláraithe
a rinne athrú bunúsach ar struchtúir an rialtais
áitiúil. Ba é tuairim an mheasúnaithe go bhfuil Clár
Tacaíochta Réigiúnach Tigray comhsheasmhach le
tosaíochtaí beartais Rialtas na hAetóipe i leith laghdú
na bochtaineachta agus meastar gur fheidhmigh
an clár go maith, go háirithe maidir le tógáil
chumais ar mhaithe le seachadadh seirbhíse níos
fearr agus Oifig an Phríomhiniúchóra Réigiúnaigh
a neartú. Rinneadh dul chun mall áfach maidir le
saincheisteanna gaolmhara ag an leibhéal réigiúnach.
Chomh maith leis sin, cé go bhfuil dul chun cinn mór
déanta i bpróisis phleanála agus bhuiséadaithe a
fhaigheann tacaíocht ó Chúnamh Éireann, tá an-scóip
ann fós chun naisc a neartú idir pleanáil ag leibhéil
réigiúnacha agus áitiúla.

Tacaíocht Ghinearálta Buiséid
Nuair is cuí, tugann an tAonad Measúnaithe
agus Iniúchóireachta tacaíocht ghníomhach do
comhmheasúnuithe móra le deontóirí eile agus le
tíortha comhpháirtíocha agus glacann sé páirt iontu.
Bhí an measúnú mór a rinneadh le déanaí ar
Thacaíocht Ghinearalta Buiséid ar cheann de
na cleachtaí seo. Ba é tuairim an staidéir seo go
bhfuil feabhas mór tagtha ag tacaíocht buiséid ar
threorú an chúnaimh chuig straitéisí náisiúnta um
laghdú bochtaineachta, comhchuibhiú méadaithe
agus caidreamh feabhsaithe idir rialtais agus a
gcomhpháirtithe cúnaimh. Dheimhnigh sé chomh
maith gur chabhraigh an cúnamh a dáileadh trí
chórais rialtais chun: bainistiú airgeadais poiblí a
neartú; leithdháileadh feabhsaithe den mhaoiniú
i dtreo gníomhaíochtaí laghdú bochtaineachta a
éascú agus cothromaíocht níos fearr idir caiteachas
athfhillteach agus caipitil a bhaint amach. Measadh
áfach go bhfuil sé róluath fós chun tionchar na
Tacaíochta Ginearálta Buiséid a mheas ó thaobh a
thionchar díreach ar laghdú na bochtaineachta.

Iniúchadh
Is é feidhm an iniúchta scrúdú neamhspleách a
dhéanamh agus tuairisciú chuig an mbainistíocht
maidir le cé acu ar úsáideadh cistí agus acmhainní do
na cuspóirí a bhí ceaptha dóibh agus an ndearnadh
bainistiú cuí orthu.
Sa bhliain 2006 rinne an tAonad Measúnaithe agus
Iniúchóireachta, i gcomhar le hiniúchóirí inmheánacha
Chúnamh Éireann ag obair le misin thar lear, bainistiú
agus athbhreithniú ar níos mó ná 250 tuarascáil
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iniúchóireachta. Tugann sé seo cumhdach suntasach
iniúchóireachta agus dearbhaithe do Chúnamh
Éireann maidir lena chaiteachas ina thíortha cláir.

Bunghnéithe fheidhm iniúchóireachta
Chúnamh Éireann
>

>
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Coiste bunaithe neamhspleách iniúchóireacht a
sholáthraíonn measúnú oibiachtúil ar shocruithe
>niúchóireachta agus measúnaithe an Roinn
Gnóthaí Eachtracha.
Iniúchóirí inmheánacha a fostaíodh go háitiúil in
ngach ceann de na tíortha cláir atá suite go maith
chun eolas aischothú chuig bainistíocht Chúnamh
Éireann agus an tAonad Measúnaithe agus
Iniúchóireachta go rialta.

>

Rannpháirtíocht níos mó le deontóirí agus le
páirtithe leasmhara eile chun saincheisteanna
bainistiú airgeadais a chur chun cinn i gcomhar le
comhpháirtithe rialtasacha agus neamhrialtasacha
araon.

>

Cur chuige córasach i leith gach ball foirne
iniúchóireachta a thabhairt suas go dáta faoi na
cleachtais is fearr i gcaighdeáin agus i dtreoirlínte
iniúchóireachta.

Bord Comhairleach do
Chúnamh Éireann
Bunaíodh an Bord Comhairleach do Chúnamh Éireann
i 2002 chun maoirsiú ginearálta agus comhairle a
sholáthar don Aire Gnóthaí Eachtracha maidir le clár
comhoibriú forbraíochta an Rialtais.
Is é misean an bhoird maoirsiú a dhéanamh ar chlár
cúnaimh atá ag leathnú amach, treoir straitéiseach
a sholáthar agus obair go dlúth le Cúnamh éireann
chun caighdeán, éifeachtúlacht agus cuntasacht a
uasmhéadú.
Tháinig bord nua méadaithe in oifig i mí na Nollag
2005 do thréimhse trí bliana.
Tháinig an bord iomlán le chéile seacht n-uaire sa
bhliain 2006 bhuail an Grúpa Pleanála Straitéiseach
agus an Grúpa Oibre Comhairleach Taighde le chéile
mar ba ghá.

Maoirsiú agus Comhairle Ginearálta
Bhí an deis ag an mBord Comhairlech réimse
saincheisteanna a phlé leis an Aire Stáit um
Chomhoibriú Forbraíochta agus Cearta Daonna ag
a chruinnithe sa bhliain 2006. I measc na n-ábhar
a pléadh bhí forbairtí polaitiúla san Aetóip agus i
Uganda, tíortha nua cláir a roghnú, soláthar foirne
Chúnamh Éireann, dílárú, an Páipéar Bán agus ról
an Bhoird Chomhairligh. Bhuail an bord leis an Aire
Gnóthaí Eachtracha chomh maith.

Thug toscaireachtaí ón mBord cuairt ar an Tansáin
agus ar Laos agus Vítneam chomh maith agus chuir
siad a dtuairimí agus a gcuid moltaí in iúl don Aire
agus do Chúnamh Éireann. Thug toscaireacht cuairt
ar an mBruiséil i mí na Nollag 2006 chomh maith
chuig cruinnithe faisnéise faoi bheartas Comhoibriú
Forbraíochta an AE. Chuir toscaireacht ón mbord
Tuarascáil Bhliantúil an Bhoird Chomhairligh
faoi bhráid Fhochoiste an Chomhchoiste Gnóthaí
Eachtracha um Chomhoibriú Forbraíochta.

Iniúchóireacht agus Measúnú
Bíonn an Bord Comhairleach ag obair go dlúth le Coiste
Iniúchóireachta an Roinn Gnóthaí Eachtracha. Scríobh
an Bord Comhairleach chuig an Aire chun béim a chur
ar cheithre thosaíocht atá aitheanta ag an gCoiste
Iniúchóireachta.
Ba iad na tosaíochtaí a aithníodh: leibhéil soláthar
foirne agus scileanna; forfheidhmiú na moltaí ón
iniúchóireacht; modheolaíochtaí chun tionchar a
thomhas; agus bainistiú riosca maidir le dílárú.
Bhí an Bord agus an Coiste Iniúchóireachta a obair i
gcomhar le chéile chun staidéar taighde ar Thionchar a

Cuireadh tús freisin le staidéar dhá bhliain ar Rialachas,
Módúlacht Cúnaimh agus Laghdú Bochtaineachta
agus lean an taighde ar Shláinte Dhomhanda agus
ar Rannpháirtíocht leis an tSochaí Shibhialta chun
Bochtaineacht a Laghdú ar aghaidh.

An Fóram Forbraíochta
Bhí dhá chruinniú ag an bhFóram Forbraíochta. Rinne
Dóchas, Seirbhís Acmhainní Misinéirí na hÉireann
(IMRS), Aontas Misinéirí Éireann agus Cumas
Misean Eaglaise na hÉireann ionadaíocht ar son na
nEagraíochtaí Neamhrialtasacha agus na gCumann
Misinéireachta. D’fhreastail an tAire agus oifigigh
sinsearacha Chúnamh Éireann chomh maith le
comhaltaí den Bhord Comhairleach ar na cruinnithe.
Ba iad an Rialachas agus an Comhleanúnachas
Beartais don bhForbairt na téamaí lárnacha a
scrúdaíodh.
Tá Tuarascáil Bhliantúil Bhord Comhairleach
Chúnamh Éireann do 2006 ar fáil ar shuíomh idirlín an
Bhoird chomhairligh www.abia.ie, nó mar chóip chrua
ón Rúnaireacht ag Cearnóg an Easpaig,
Cnoc Réamainn, Baile Átha Cliath 2.

Thomhas a fhorbairt.

Taighde
Cuireadh staidéar Taighde maidir le Comhleanúnachas
Beartais d’Fhorbairt i gcrích sa bhliain 2006. Tháinig
naoi bpríomh-mholadh chun cinn agus cuireadh iad faoi
bhráid an Aire Stáit agus Chúnamh Éireann.
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Saol i sráidbhaile, Poblacht Dhaonlathach an Chongó.

56

Cuairt an Uachtaráin
Mhic Giolla Íosa ar chlárthíortha
Chúnamh Éireann
Dul chun Cinn maidir le Dílárú
Oideachas Forbraíochta
Clár Oiliúna Comhaltachta
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Cúnamh Éireann in Éirinn

Tugann an tUachtarán
Mhic Giolla Íosa cuairt ar
chlárthíortha Chúnamh
Éireann
I mí an Mheithimh 2006, thug an tUachtarán Mhic
Giolla Íosa cuairt ar thír cinn de thíortha cláir Chúnamh
Éireann: Leosóta, Mósaimbíc agus an Tansáin. Ba í
an tUachtarán an chéad Cheann Stáit Eorpach a thug
cuairt ar Leosóta agus ar chúige Niassa na Mósaimbíce.
Chabhraigh a cuairt chun béim a chur ar na ceangail
láidre cairdis agus comhpháirtíochta atá idir Éire agus na
trí thír agus ar an obair a dhéantar le Cúnamh Éireann
chun fás eacnamaíoch ar son na mbochtán agus an dul
chun cinn sóisialta a chur chun cinn.
I Leosóta, an clár déthaobhach is faide de chuid
Cúnamh Éireann atá bunaithe, thug an tUachtarán cuairt
ar Scoil Rokopolana i nDúiche Maseru chun toradh na
tacaíochta thugann Cúnamh Éireann don oideachas i
Leosóta a fheiceáil lena súile féin. Is mór an méadú a
rinneadh ar rátaí rollaithe le deich mbliana anuas mar
gheall ar thacaíocht Chúnamh Éireann do Bheartas
Saoroideachais Bunscoile Rialtas Leosota.
Bhuail an tUachtarán chomh maith le daoine atá ag
maireachtáil le VEID agus SEIF in Ospidéal Mafeteng.
Tá ceann de na rátaí infhabhtaithe VEID/SEIF is airde ar
domhan i Leosóta. Cuirfidh comhpháirtíocht Chúnamh
Éireann le Fondúireacht Clinton tacaíocht atá de dhíth
go géar ar fáil don fhreagairt náisiúnta i réimsí tástála
agus comhairleoireachta agus i soláthar cóireálacha
frithreitrivireasacha.
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Chuir Príomh-Aire Leosóta féasta Stáit ar bun in onóir
don Uachtarán chun caidreamh fadbhunaithe Leosóta
agus na hÉireann a cheiliúradh.
Tar éis a bheith i Leosóta, thug an tUachtarán cuairt ar
Mhósaimbis, mar ar bhuail sí leis an Uachtarán Guebuza
agus le hiaruachtaráin na hAfraice Theas agus na
Mósaimbíce, Nelson Mandela agus Joaquim Chissano.
Thug sí cuairt ar aonad lae VEID/SEIF agus ar aonad
péidiadraiceach a críochnaíodh le déanaí in ospidéal
cúigeach Niassa. Thug Cúnamh Éireann timpeall €3.5
milliún do thograí forbraíochta i Niassa sa bhliain 2006.
Ba í an Tansáin an tír dheireanach ar thuras an
Uachtaráin. Thug sí cuairt ansin ar ionaid oiliúna a fuair
maoiniú ó Chúnamh Éireann, rinne turas go sráidbhaile
Maasai agus bhuail sí le hUachtaráin na Tansáine agus
Zanzibar. Agus í sa Tansáin, thug sí cuairt ar an mBinse
Idirnáisiúnta Coiriúil um Ruanda, a fuair tacaíocht airgid ó
Chúnamh Éireann. Chuir sí críoch lena turas sa Tansáin le
spreagaitheasc sa Pharlaimint,
“Tá stair bhochtaineachta agus leatroma i bpáirt ag ár
dhá thír. Is fada an turas atá déanta ag ár dtíortha ó na
laethanta dorcha sin, cé gur follas go bhfuil taitneamh
á bhaint ag Éireann faoi dheireadh as an rathúnas agus
an tsíocháin, as a ról tionchrach i ngnóthaí Eorpacha
agus domhanda, a ndeachaigh an oiread sin glúine
chun na huaighe gan dóchas as. Guímid go mbeidh an
rath céanna oraibhse agus ar phobal na Tansáine agus
cé nach féidir le haon duine bhur dturas a dhéanamh
daoibh is féidir linn dul ar an turas libh agus déanfaimid
amhlaidh.”
Aitheasc an Uachtaráin Mhic Giolla Íosa do Pharlaimint na
Tansáine, an 22 Meitheamh 2006.

An tUachtarán Máire
Mhic Giolla Íosa ag
tabhairt cuairte ar
Scoil Rokopolana, in
Leosóta.

Dílárú
Faoil chlár díláraithe an Rialtais déanfar Ceanncheathrú
Chúnamh Éireann a dhílárú go Luimneach. Rinneadh
dul chun cinn mór maidir leis seo i rith na bliana 2006.
Thángthas ar chomhaontú faoi chóiríocht eatramhach
oifige a fháil ar léas i Sráid Uí Chonaill i lár chathair
Luimnigh. Tá réamhbhuíon de os cion 50 ball foirne
aistrithe chuig an chóiríocht eatramhach oifige anois.
Tá an bogach go dtí an ceanncheathrú nua ar sceideal le
tarlú go luath i 2008 nuair a bhíonn an foirgneamh nua
críochnaithe.

Oideachas Forbraíochta
Trí thacaíocht a thabhairt do chláracha forbraíochta
oideachais, tá sé d’aidhm ag Cúnamh Éireann tuiscint níos
doimhne de shaincheisteanna forbraíochta agus de ról na
saoránach ó thaobh stocaireachta agus gníomhaíochta
ar son domhan níos cothroime agus níos córa a chothú.
Tugann ár n-iarrachtaí san oideachas forbraíochta deis
freisin chun béim a chur ar an gcion atá á dhéanamh ag
Cúnamh Éireann thar ceann mhuintir na hÉireann chun
dul i ngleic leis an mbochtaineacht dhomhanda agus leis
an eisiamh.
Bronnadh 60 deontas ar fad, de luach níos mó ná €2.5m
chun tacú le tionscadail fhorbartha oideachais sa bhliain
2006. Bhí Eagraíochtaí Neamhrialtasacha, institiúidí
oideachasúla agus eagraíochtaí sochaí shibhialta eile i
measc na bhfaighteoirí.
Chomh maith leis na deontais, thacaigh Cúnamh
Éireann le mórshruthú oideachas na forbraíochta sean
earnáil dheonach óige in Éirinn tríd an gClár Oideachas
Forbraíochta Náisiúnta don Óige.

Comhpháirtíocht straitéiseach is ea é seo idir Cúnamh
Éireann agus Comhairle Náisiúnta Óige na hÉireann.
Leanadh ar aghaidh leis an tacaíocht d’oideachas
forbraíochta in Oideachas Tosaigh Bhunmhúinteoirí sa
togra DICE.
Rinne Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath óstaíocht
ar Chomhdháil Oideachas Forbraíochta Tríú Leibhéil
Chúnamh Éireann i mí Mhárta 2006. Cuireadh 75
páipéar i láthair a bhain le téamaí éagsúla forbraíochta
agus oideachas forbraíochta i rith an dá lá a mhair an
chomhdháil. Bhronn Cúnamh Éireann sparánachtaí ar
dheichniúir cainteoirí as tíortha atá ag forbairt.
Rinne Cúnamh Éireann óstaíocht ar sheoladh oifigiúil
Líonra Ubuntu, comhoibriú idir oideachóirí múinteoirí,
lucht taighde oideachasúil, eagraíochtaí neamhrialtasacha
agus saineolaithe i réimse an Oideachas Forbraíochta.
Tá an líonra seo dírithe ar léargais dhomhanda a
chomhtháthú le cláir oideachas múinteoirí do mhúinteoirí
dara leibhéil. D’éascaigh Cúnamh Éireann seiminear
ár faoi ‘Neadú an Oideachas Forbraíochta’ i mí Mheán
Fómhair 2006.

Aighneachtaí faoi Fhorbairt
Rinne Cúnamh Éireann aighneacht chuig an gComhairle
Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta faoi ábhar nua a
bhí molta don tsraith shinsearach dar teideal Oideachas
Sóisialta agus Polaitiúil. Rinneadh aighneacht chuig an
Tascfhórsa um Shaoránacht Ghníomhach chomh maith.

Scéimeanna Gradaim
Bhí méadú mór ar an rannpháirtíocht sa dara bliain
de Ghradaim “Ár nDomhan” Chúnamh Éireann do
bhunscoileanna, agus cuir 270 scoil as gach cearn
d’Éirinn iontrálacha ilmheánacha isteach faoi théama na
Spriocanna Forbraíochta mílaoise.
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An tAire Oideachais,
Mary Hanafin TD, agus an
tIar-Aire Stáit un Chúnamh
Forbraíochta, Conor Lenihan
TD, ag seoladh an chláir um
Chomhoibriú Straitéiseach
idir Cúnamh Éireann agus
Institiúidí Ardoideachais
agus Taighde.

Mar chomhpháirtí urraíochta óir de Chlár na Nuálaithe
Óga Sóisialta, thacaigh Cúnamh Éireann le “Gradm
Saoránach Domhanda”, a bronnadh ar dhaltaí as
Coláiste na Tulaí Móire sa bhliain 2006 ar son tionscadail
faoi thrádáil chothrom.
I gcomhar le Self Help Development International,
rinne Cúnamh Éireann urraíocht ar ghradam speisialta i
dTaispeántas Eolaithe Óga agus Teicneolaíochta 2006.
Bronntar an gradam “Eolaíocht ar son na Forbraíochta”
don tionscadal is mó a léirionn an cumas lena fheidhmiú
i dtír atá ag forbairt.

Taighde
Foilsíodh “Nascadh idir Éirinn agus an Deisceart.
Athbhreithniú le Treoirlínte Dea-chleachtais” sa bhliain
2006. Mar chomóradh ar an bhfoilseachán, rinne Cúnamh
Éireann óstáil ar sheimineár faoin ábhar i mí Eanáir 2006.
Sheoil Cúnamh Éireann “Staidéar ar Dheiseanna don
Oideachas Forbraíochta sa tSraith Shinsireach” i mí
Mheán Fómhair 2006. D’ainmnigh an taighde, a rinne
an Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta
thar ceann Chúnamh Éireann, na deiseanna iomadúla atá
ann chun oideachas forbraíochta a imeascadh i gcláir na
sraithe sinsearaí.

Rannpháirtíocht Idirnáisiúnta 		
Ar an leibhéal idirnáisiúnta, bhí Cúnamh Éireann
rannpháirteach i ngníomhaíochtaí domhanda oideachais
Ionad Thuaidh-Theas Chomhairle na hEorpa agus i Líonra
Oideachais Domhanda na hEorpa.
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Clár Comhoibrithe Straitéiseach
idir Cúnamh Éireann agus Institiúidí
Ardoideachais agus Taighde in Éirinn
2007-2011.
Seoladh an clár mór nua seo don chomhoibriú
straitéiseach idir Cúnamh Éireann agus an earnáil
ardoideachais i mí na Nollag 2006. Tabharfaidh an
clár tacaíocht do mhisean Chúnamh Éireann chun an
bhochtaineacht a laghdú trí thaighde comhoibritheach
agus cláir tógáil chumais idir institiúidí ardoideachais in
Éirinn agus i dtíortha atá ag forbairt.
Éileofar ar institiúidí Éireannacha a dhéanann iarratas ar
thacaíocht faoin gclár comhpháirtíochtaí a fhorbairt le
hinstitiúidí tríú leibhéil i dtíortha atá ag forbairt. Áirítear
Eagraíochtaí Neamhrialtasacha deisceartacha agus
tuaisceartacha i measc na bpríomhchomhpháirtithe eile.
I measc na dtorthaí a bhfuiltear ag súil leo ón gclár
cúig bliana tá taighde comhoibritheach a tháirgeadh
idir institiúidí comhoibríocha, feabhsú ar chaighdeán
na múinteoireachta agus an fhoghlama in institiúidí
rannpháirteacha, eolas agus saineolas taighde
speisialaithe a fhorbairt atá inrochtana do Chlár Chúnamh
Éireann agus bunú agus rannpháirtíocht i líonraí
trasinstitiúideacha. Scaoilfear an chéad bhabhta
maoinithe i mí an Mheithimh 2007.

Clár Oiliúna
Comhaltachta

Comhairle na hÉireann do Mhic Léinn
Idirnáisiúnta (ICOS)
		

Is í aidhm an Chlár Oiliúna Comhaltachta tabhairt
faoi easnaimh cumais a chuireann bac ar spriocanna
fadtéarmacha forbraíochta a bhaint amach i dtíortha
comhpháiríocha Chúnamh Éireann trí dhaoine aonair
ar leith a oiliúint agus a fhorbairt, daoine a thagann go
ginearálta ó na seirbhísí poiblí agus ó na hearnálacha
neamhrialtasacha.
Targeann an clár roinnt gradaim chomhaltachtaí staidéir
gach bliain d’iarrthóirí ó thíortha chomhpháirtíoch
chun a gcuid oideachais a chur chun cinn in Éirinn nó
laistigh dá réigiún féin. Tairgtear na comhaltachtaí ag
leibhéal Máistir nó iarchéime de ghnáth agus maireann
formhór na gcúrsaí ar feadh 9-15 mí. Cuirtear béim
ar leith ar ghradaim chomhaltachta a nascadh le
tosaíochtaí straitéise tíre Chúnamh Éireann inár dtíortha
comhpháirtíocha.
Bíonn lucht faighte comhaltachtaí tiomanta, nuair atá
a gcuid oiliúna críochnaithe acu, d’fhilleadh abhaile
chun tosú ag obair agus na scileanna atá faighte acu
a cleachtadh ar mhaithe leis an bpobal i gcoiteann.
Tugadh cúnamh do 162 mac léinn le maoiniú do chúrsaí,
agus mhair a bhformhór níos faide ná bliain amháin.
Thug roinnt de na comhaltaí staidéir faoi na cúrsaí seo
ina réigiún féin. Caitheadh níos mó ná €2.7m
ar Chomhaltachtaí agus Oiliúint sa bhliain 2006.

Tá ról tábhachtach ag Comhairle na hÉireann do Mhic
Léinn Idirnáisiúnta (CEMLI) i riarachán an Chlár Oiliúna
Comhaltachta agus soláthraítear réimse leathan de
sheirbhísí tacaíochta ar mhaithe le leas na ndaoine a
fhaigheann comhaltachtaí. Sa bhliain 2006, fuair CEMLI
íocaíocht de €412,398 ar son riarachán ar ghnéithe den
gClár Oiliúna Comhaltachta.

Ionad Léann Forbraíochta Chamaí
Eagraíonn Ionad Léinn Forbraíochta Chamaí cúrsaí i léann
na forbraíochta atá dírithe go háirithe ar mhic léinn as
tíortha atá ag forbairt. Chuir Cúnamh Éireann tacaíocht ar
fáil don Ionad sa bhliain 2006 trí chroídheontas i gcabhair
(€359,128) agus trí mhaoiniú comhaltachta do 43 mac
léinn do na blianta acadúla 2005/2006 agus 2006/2007.

The Simon Cumbers
Media Challenge Fund
The Simon Cumbers Media Challenge Fund is a grant
scheme to assist and promote more and better quality
media coverage of development issues in the Irish media.
It was established by Irish Aid in 2005 in memory of the
late journalist and cameraman, Simon Cumbers. In 2006
Irish Aid provided €200,000 in support of the Fund. The
Fund is administered by Connect-World on behalf of
Irish Aid.
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Cuir Deireadh leis an Stiogma

Ar SEIF an Domhain, an 1 Nollaig 2006, sheoil an
Taoiseach an Feachtas Cuir Deireadh leis an stiogma
chun feasacht faoi aithis agus leatrom VEID a
ardú. Bhí Stephen Lewis, Toscaire Speisialta Rúnaí
Ginearálta na NA do VEID/SEIF san Afraic i bhfochair
an Taoisigh ag an seoladh. Mhol Lewis tiomantas
agus cinnireacht an Rialtais maidir le dul i ngleic leis
an stiogma a bhaineann le VEID.
Rinneadh forbairt ar an smaoineamh d’fheachtas
náisiúnta sa bhliain 2006 le hionadaithe ó
eagraíochtaí sochaí shibhialta forbraíochta agus
intíre atá ag obair i VEID/SEIF; leis an Roinn Sláinte
agus Leanaí agus le Cúnamh Éireann. Nasc: forum.
Bhí baint lárnach ag daoine a mhaireann le VEID in
Éirinn leis an bhfóram seo.
Beidh an feachtas bliana, a fuair tacaíocht airgeadais
agus phraiticiúil ó Chúnamh Éireann, ag dul i
ngleic leis an stiogma a shamhlaítear le VEID agus
ag tabhairt dúshláin don leatrom díreach agus
indíreach a fhulaingíonn daoine a mhaireann le VEID
in Éirinn. Glacfaidh sé le ceachtanna ó fheachtais
chosúla i dtíortha atá ag forbairt. Eagrófar seimineáir
chun obair leis na meáin chlóite agus chraolta
náisiúnta chun tuiscint níos fearr ar VEID agus SEIF
a chur chun cinn, agus chun tuairisciú freagrach,
neamaithiseach faoi shaincheisteanna VEID in Éirinn
agus i dtíortha atá ag forbairt a spreagadh.
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An Taoiseach
ag seoladh an
fheachtais ‘Stamp
Out Stigma’.

Margadh Torthaí, Deisceart na hAfraice.
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Giorrúcháin
AE
AMCAC
CDC
CEMLI
COFD
CFE
CFNA
CGGCS
COMMIDA
ECFE
EDT
EIS
ESD
FBD
FCAT
GAVI
GCT
GCTTI
GOFNA
INSE
IRC
MAA
NA
OTI
PARPA
PDC
PEAP
SAM
SCI
SEIF
SNTV
STI
TM
UNAIDS
UNICEF/CÉINAL
VEID
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An tAontas Eorpach
Tíortha na hAfraice, Mhuir Chairib agus an Aigéin Chiúin
Clár Dlí agus Cirt
Comhairle na hÉireann do Mhic Léinn Idirnáisiúnta
Clár Oibre Forbraíochta Doha
Ciste Forbraíochta na hEorpa
Clár Forbraíochta na NA
Comhairle um Ghnóthaí Ginearálta agus Caidrimh Seachtrach
Community Integrate Development Aid
An Eagraíocht um Chomhar agus Fhorbairt Eacnamaíochta
Eagraíocht Dhomhanda Trádála
Eagraíocht Idirnáisiúnta Saothair
Eagraíocht Sláine Dhomhanda
Foras an Bhainc Dhomhanda
Fondúireacht um Chumas na hAfraice a Thógáil
(Global Alliance for Vaccines and Immunizations)
Comhaontas Domhanda um Vacsainí agus Imdhíonadh
Galair Theagmhálacha Domhanda
Grúpa Comhairleach um Thaighde Talmhaíochta Idirnáisiúnta
Gníomhaireacht Oibreacha Faoisimh na Náisiún Aontaithe
Institiúid Náisiúnta Sláinteachais agus Eipidéimeolaíochta
(International Rescue Committee)
Coiste Fóirithinte Idirnáisiúnta
Misean Aontas na hAfraice
Na Náisiúin Aontaithe
Olltáirgeacht Intíre
(Poverty Reduction Support Credits)
An Plean Gníomhaíochta um Laghdú Dearbh-bhochtaineachta
Poblacht Dhaonlathach an Chongó
(Poverty Eradication Action Plan)
An Clár Gníomhaíochta um Dhíothú na Bochtaineachta
Stáit Aontaithe Mheiriceá
Scéim Clár Ilbhliantúil
Siondróm Easpa Imdhíonachta Faighte
Saotharlann Náisiúnta Tagartha Víreas
Saoráid um Thimpeallacht Infheistíochta
Tionscnamh Mearfhreagartha
Coiste VEID na NA
(United Nations International Children’s Emergency Fund)
Ciste Éigeandála na Náisiún Aontaithe do Leanaí
Víreas Easpa Imdhíonachta Daonna
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Mná ó Gereida, deisceart Darfur, ag iompar uisce.
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2006 Bilateral Aid - Sector Analysis

Health
HIV
Education
Agriculture
Emergency
Recovery
Government &
Civil Society
Budget Support
Other Social Services
Industry
Transport & Roads
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Other Sector
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2006 Bilateral Aid - Geographical Analysis
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