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Brollach
Ar feadh na bliana 2013, lean Éire ar aghaidh ag tacú
leis na daoine agus na pobail is leochailí, ag freagairt
don ghéarchéim dhaonnúil sa tSiria agus don léirscrios
a d’fhág an Tíofún Haiyan ina dhiaidh sna hOileáin
Fhilipíneacha. Leanamar lenár gceannaireacht láidir
sa troid chun deireadh a chur leis an ocras ar domhan,
agus bhíomar amuigh chun tosaigh san AE agus ag na
Náisiúin Aontaithe sna hidirbheartaíochtaí leanúnacha i
gcomhair na forbartha tar éis 2015.
Is féidir le muintir na hÉireann a bheith bródúil as a gclár cúnaimh,
atá á bhainistiú ag Cúnamh Éireann sa Roinn Gnóthaí Eachtracha
agus Trádála. Tá sé aitheanta mar cheann de na cláir chúnaimh is
éifeachtaí ar domhan. Is é atá ag croílár ár mbeartais eachtraigh.
Leanamar ar aghaidh ag léiriú ceannaireacht láidir sa troid chun
deireadh a chur leis an ocras ar domhan. D’oibríomar go dian chun a
chinntiú go mbeidh an pobal idirnáisiúnta fós dírithe ar dhul i ngleic
leis an ocras domhanda agus leis an tearc-chothú faoi Spriocanna
Forbartha na Mílaoise, agus tar éis 2015. Trí thógáil ar na héachtaí a
rinneamar le cúig bliana déag anuas, creidimid gur cuspóir réalaíoch
anois é breathnú ar aghaidh chuig creat forbartha domhanda nua
trínar féidir deireadh a chur leis an bhfíorbhochtaineacht agus leis an
bhfíor-ocras in aon ghlúin amháin.
Bhí sé ina thosaíocht lárnach againn le linn ár nUachtaránachta ar an
Aontas Eorpach sa chéad leath de 2013 gníomhaíocht idirnáisiúnta
a spreagadh chun dul i ngleic leis an ocras, an tearc-chothú agus
an tionchar méadaitheach atá ag an athrú aeráide ar na daoine
is boichte ar domhan. Rinneamar comh-óstáil ar chomhdháil
nuálach idirnáisiúnta i mBaile Átha Cliath i mí Aibreáin - Hunger,
Nutrition, Climate Justice - lenar tugadh le chéile ceannairí polaitiúla,
saineolaithe agus níos mó ná 100 feirmeoir agus ionadaí de chuid
pobal a bhfuil cónaí orthu sna háiteanna ina bhfuil éifeachtaí an
athraithe aeráide is mó le brath. Faoin Uachtaránacht, bhaineamar
amach comhaontú ginearálta freisin maidir le seasamh láidir,
aontaithe de chuid an AE, a ghlac an Chomhairle Gnóthaí Ginearálta,
i ndáil leis an idirbheartaíocht faoin gcreat nua domhanda don
fhorbairt tar éis 2015. Ansin iarradh orainn comh-éascú a dhéanamh
ar Mhór-Imeacht Speisialta de chuid na Náisiún Aontaithe i NuaEabhrac i mí Mheán Fómhair chun athbhreithniú a dhéanamh ar an
dul chun cinn i leith Spriocanna Forbartha na Mílaoise agus chun an
t-ardán a réiteach i gcomhair na n-idirbheartaíochtaí tar éis 2015.
In 2013, sheolamar Beartas nua an Rialtais le haghaidh Forbairt
Idirnáisiúnta, ’Domhan Amháin, Todhchaí Amháin’, ina dtugtar
tiomantas maidir le trí phrionsabail threoracha le haghaidh ár gcláir
chúnaimh idirnáisiúnta: laghdú ar an ocras agus athléimneacht
níos fearr; forbairt inbhuanaithe agus forás geilleagrach
uilechuimsitheach; agus rialachas, cearta daonna agus
cuntasacht níos fearr.

Eamon Gilmore TD

Táimid tar éis tosaíochtaí nua a leagan amach ina gcuirtear san
áireamh na hathruithe sa gheilleagar domhanda agus san fhorbairt
idirnáisiúnta le deich mbliana anuas. Táimid tiomanta do thacaíocht
níos fearr a chur ar fáil le haghaidh trádála agus fostaíochta, lena
dtacófar leis na pobail is mó atá faoi mhíbhuntáiste. Ina theannta
sin, táimid ag cur lenár dtacaíocht do stáit atá ag teacht as coimhlint
nó tubaiste, lena n-áirítear ár bpríomhthír nua chomhpháirtíochta,
Siarra Leon.
Tá obair déanta againn chun cabhrú le pobail leochaileacha cur
lena gcumas chun cur in aghaidh éifeachtaí tubaistí nádúrtha,
agus leanamar ag tabhairt freagra tapa, éifeachtach chun
íoslaghdú a dhéanamh ar ualach uafásach na dtubaistí agus na
ngéarchéimeanna daonnúla. In 2013, chuir an Rialtas €3.6 milliún ar
fáil don iarracht faoisimh do phobail atá buailte ag an Tíofún Haiyan
sna hOileáin Fhilipíneacha; chuireamar cúnamh daonnúil €11.4
milliún ar fáil do mhuintir na Siria; agus leanamar ar aghaidh ag díriú
ar na héigeandálaí daonnúla ar minic a ndéantar dearmad orthu i
bPoblacht na hAfraice Láir, sa tSaiheil agus sa tSúdáin Theas.
Aithnítear lenár mbeartas nua go raibh an obair dheonach ariamh ina
cuid thábhachtach den mhéid a dhéanann muintir na hÉireann i leith
na forbartha. I mí Dheireadh Fómhair, sheolamar ár dtionscnamh
chun cur leis an tacaíocht don obair dheonach a dhéanann
Éireannaigh, go háirithe san Afraic.
Sa Tuarascáil Bhliantúil seo, tugtar forléargas ar an obair a rinne
Cúnamh Éireann in 2013. Soláthraítear cuntas mionsonraithe inti ar
an gcaoi inar caitheadh ár mbuiséad cúnaimh, sna naoi bPríomhthír
Chomhpháirtíochta dár gcuid agus i dtíortha eile a bhfuil dúshláin na
bochtaineachta, an ocrais agus na dtubaistí daonnúla le sárú acu.
Leagtar amach sa Tuarascáil samplaí de na torthaí a baineadh
amach: cúram sláinte níos fearr do mháithreacha agus do pháistí,
cothú feabhsaithe do pháistí a théann ar scoil agus deiseanna
geilleagracha níos fearr do phobail bhochta. Tá súil againn go
léirítear leis na samplaí sin an tslí ina bhfuil flaithiúlacht mhuintir na
hÉireann, fiú amháin agus mórdheacrachtaí geilleagracha le sárú
acu sa bhaile, ag cuidiú chun an domhan a fhágáil ina áit níos fearr
agus níos cothroime.

Eamon Gilmore
Tánaiste, Aire Gnóthaí
Eachtracha agus Trádála
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Joe Costello TD

Joe Costello
Aire Stáit um Trádáil
agus Forbairt

Buachaill óg agus é ag breathnú ar fhothracha Tacloban, Na hOileáin Fhilipíneacha. Grianghraf: Julien Behal/Maxwells/Goal Ireland
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Súil Siar ar an mBliain
Bhain
Uachtaránacht
na hÉireann ar
an AE amach
dul chun cinn
suntasach i dtrí
phríomhréimse
Etrida Luhana, Uasal agus an tUasal Dyborn
Chibonga agus iad ag labhairt ag an gComhdháil
ar Ocras, Cothú agus Ceartas Aeráide. Caisleán
Bhaile Átha Cliath. Grianghraf: Mac Innes

An Iar-Leas-Uachtarán Al Gore ag tabhairt aithisc
ag an gComhdháil ar Ocras, Cothú agus Ceartas
Aeráide. Grianghraf: Mac Innes

Uachtaránacht na hÉireann ar an AE
Le linn ár nUachtaránachta ar an AE sa chéad leath de 2013, bhí
ról treorach ag Éirinn maidir le trí phríomhréimse a raibh tús áite
tugtha againn dóibh i gclár oibre forbartha agus daonnúla an AE,
agus bhain sí amach dul chun cinn suntasach ina leith. Is iad seo
a leanas na réimsí sin:

›› A chinntiú go mbeidh ról gníomhach ag an AE i bhforbairt
chlár oibre na mblianta tar éis 2015;

›› Aird a dhíriú ar na naisc atá idir saincheisteanna téamacha an
ocrais, an chothaithe agus an athraithe aeráide; agus

›› Naisc níos láidre a chruthú idir faoiseamh daonnúil éigeandála
agus cúnamh forbartha fadtéarmach.
Le linn na hUachtaránachta, d’oibrigh Éire go seasta chun naisc
níos fearr a chur chun cinn idir faoiseamh, aisghabháil agus
forbairt, agus chun díriú níos mó ar chur leis an teacht aniar atá
ag na daoine, na teaghlaigh, na pobail agus na náisiúin is leochailí.
I mBaile Átha Cliath i mí Feabhra 2013, tháinig Coimisinéirí an AE
um Fhorbairt, Chúnamh Daonnúil agus an Chomhshaol le chéile
le 27 Ballstát an AE agus leis an gCróit agus d’aontaigh siad
struchtúr amháin chun Spriocanna Forbartha na Mílaoise a chur
chun cinn sna blianta uaidh 2015 amach.
Leis sin, tugadh le chéile clár oibre comhshaoil Rio+20 agus clár
oibre forbartha Spriocanna Forbartha na Mílaoise uaidh 2015
amach i gcreat comhtháite amháin chun spriocanna na mblianta
tar éis 2015 a sheachadadh. Tugadh an seasamh sin ar aghaidh
go dtí Imeacht Speisialta na Náisiún Aontaithe ar Spriocanna
Forbartha na Mílaoise i Nua-Eabhrac i mí Mheán Fómhair, tráth
ar éirigh le hÉirinn idirbheartaíocht a dhéanamh ar chomhaontú
leathan i measc bhallstáit na Náisiún Aontaithe chun an dul chun
cinn i dtreo Spriocanna Forbartha na Mílaoise a uasmhéadú, mar
aon le hidirbheartaíocht i ndáil le creat forbartha domhanda nua i
gcomhair na mblianta tar éis 2015.
Ar an dara héacht substainteach a baineadh amach, bhí glacadh
na Comhairle Gnóthaí Eachtracha le beartas láidir nua an AE chun
aghaidh a thabhairt ar an dúshlán a bhaineann le bia agus cothú.
I gConclúidí na Comhairle maidir le Slándáil Bhia agus Chothaithe
a d’aontaigh na hAirí Forbartha faoi Uachtaránacht na hÉireann,
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soláthraítear beartas uaillmhianach, spriocdhírithe, cuntasach
don AE chun dul i ngleic leis an ocras agus leis an ngannchothú,
ar beartas é atá comhlántach le hobair na hÉireann féin sa
réimse sin.
Rinne Uachtaránacht na hÉireann comhaontú a idirbheartú, a
raibh ina thoradh air gur ghlac an AE cur chuige nua chun feabhas
a chur ar theacht aniar na bpobal is leochailí sna tíortha is boichte
i mbéal forbartha, lena gcinntítear go mbeidh comhoibriú níos
dlúithe idir earnáil dhaonnúil agus earnáil forbartha an AE.
Rinneadh dul chun cinn suntasach freisin san idirbheartaíocht
i leith Chomhaontú an AE um Chomhpháirtíocht Gheilleagrach
le tíortha na hAfraice, Mhuir Chairib agus an Aigéin Chiúin.  
Thángthas ar Chomhaontú tábhachtach ar leathnú na tréimhse
ama le haghaidh idirbheartaíochta go dtí an 1 Deireadh Fómhair,
2014, lena gcumasaítear díriú as an nua ar na Comhaontuithe
um Chomhpháirtíocht Gheilleagrach a thabhairt chun críche agus
a chur chun feidhme.   Bhí an tAire Trádála agus Forbartha, Joe
Costello TD, ina chomh-chathaoirleach ar Chomhairle na nAirí
de chuid an AE agus na hAfraice, Mhuir Chairib agus an Aigéin
Chiúin sa Bhruiséil i mí an Mheithimh, 2013, agus ar Idirphlé
Polaitiúil de chuid an AE le Comhphobal Forbartha Dheisceart na
hAfraice agus le Comhphobal Geilleagrach Iarthar na hAfraice.
Sna cruinnithe sin, leag sé béim arís eile ar thiomantas an
AE maidir le réitigh ar leith, a chuidíonn leis an bhforbairt, a
shainaithint ar fhadhbanna gan réiteach san idirbheartaíocht.
Na cuideachtaí ar trédhearcaí agus ar freagraí go sóisialta iad,
is fearr a bheidh siad in ann cur le fás geilleagrach inbhuanaithe
agus fostaíocht a chruthú. Sin é an fáth gur oibrigh Éire go dian
chun comhaontú a bhaint amach le Parlaimint na hEorpa ar
chomhaontú suntasach de chuid an AE maidir le trédhearcacht
chánach níos fearr in earnáil na dtionscal eastóscach. Faoin
gcomhaontú sin, cuirtear de cheangal ar chuideachtaí ola, gáis,
mianadóireachta agus logála san Eoraip, idir chuideachtaí poiblí
agus chuideachtaí príobháideacha, foilsiú a dhéanamh ar an
méid a íocann siad ar acmhainní nádúrtha le rialtais na náisiún ar
fud an domhain ar saibhir iad ó thaobh acmhainní, agus cuirtear
ar chumas shaoránaigh na dtíortha sin a gcuid rialtas féin a
choimeád cuntasach le haghaidh íocaíochtaí a fhaightear.

Ceart chun Chlé: An tUachtarán Micheál D. Ó hUigínn agus Máire Mhic Róibín ag an gComhdháil ar Ocras, Cothú agus Ceartas Aeráide. Caisleán Bhaile
Átha Cliath. Grianghraf: Mac Innes
An Tánaiste agus an tAire Gnóthaí Eachtracha agus Trádála, Eamonn Gilmore, TD, agus Al Gore ag an gComhdháil ar Ocras, Cothú agus Ceartas Aeráide
Caisleán Bhaile Átha Cliath. Grianghraf: Mac Innes
Feirmeoirí beaga ag an gComhdháil ar Ocras, Cothú agus Ceartas Aeráide, Caisleán Bhaile Átha Cliath. Grianghraf: Mac Innes

COMHDHÁIL IDIRNÁISIÚNTA: OCRAS,
COTHÚ, CEARTAS AERÁIDE
Cé go bhfuil an domhan dulta chun cinn go mór ón mbliain 2000
i leith maidir le cur in éadan na bochtaineachta, tá 800 milliún
duine ag maireachtáil fós faoi chuing an ocrais. Is é an míchothú
is bunchúis le 7,000 páiste nó mar sin faoi bhun cúig bliana bás
a fháil gach lá. Tá athrú na haeráide ag dul i gcion go díreach
cheana ar na pobail is boichte ins na tíortha is boichte, orthu sin
is lú is siocair leis.
Thionóil an Tánaiste comhdháil mhór i gCaisleán Bhaile Átha
Cliath i rith Uachtaránacht na hÉireann ar an AE i mí Aibreáin.
Ocras, Cothú agus Ceartas Aeráide na téamaí comhnascaithe
a pléadh. Eagraíodh an ócáid i bpáirt le Fondúireacht Mary
Robinson-Ceartas Aeráide, An Clár Domhanda Bia agus an
Cuibhreannas um Thaighde Idirnáisiúnta Talmhaíochta.
Thiomsaigh an chomhdháil lucht polasaí agus ionadaithe pobail
as an Afraic, an Áise, Meiriceá Laidneach agus Muir Chairib.
Ionadaithe na bhfeirmeoirí, na dtréadaíthe agus sochaí shibhialta
na tíre ab ea an tríú cuid de lucht na comhdhála, agus é mar
aidhm éisteacht leo agus foghlaim faoina dtuairimí, a nósanna

agus a modhanna diongbhála le go gcuirfí le próiseas na
hidirbheartaíochta i dtaca le creatlach na forbraíochta domhanda
iar-2015.
Tháinig roinnt príomhcheachtanna as an gcomhdháil, ina measc:
›› ní mór cluas a thabhairt do mhuintir na háite agus a gcuid
moltaí a chur san áireamh sa díospóireacht agus i saothrú na
mbeartas;
›› is gá infheistíocht níos éifeachtaí sa bhfaisnéis, san
oideachas agus san eolaíocht;
›› is gá teaghlaigh bhochta a chumasú chun páirt a ghlacadh sa
chinnteoireacht, agus go háirithe na mná, ós mná iad 80%
de na feirmeoirí beaga san Afraic taobh ó dheas den Sahára.
Tá sé beartaithe ag Éirinn na ceachtanna seo a chur i bhfeidhm,
go háirithe agus í páirteach i bpróiseas na forbraíochta iar-2015.

-

https://www.irishaid.ie/what-we-do/hunger-nutrition
climate-change-conference/conference-overview/
http://youtu.be/PpqXVjUAM9A
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Yolanda Nyathi ag seoladh Lá na hAfraice Baile Átha Cliath. Grianghraf: Maxwells

CÚNAMH DAONNÚIL
Tá muintir na hÉireann flaithiúil riamh anall i gcás éigeandála
agus géarchéimeanna daonnúla ar fud an domhain. Tacaíonn
Cúnamh Éireann le beart a fhreagraíonn don ghearchéim
dhaonnúil go tapa agus go héifeachtach chun daoine a
tharrtháil agus an t-anró a mhaolú, agus cuidiú leis an bpobal
a mbaile a atógáil. Ag freagairt don éigeandáil dúinn, oibrímid i
gcomhar le rialtais agus le eagraíochta áitiúla ins na tíortha atá
i gceist, chomh maith leis na heagraíochtaí neamhrialtasacha
Éireannacha agus idirnáisiúnta.
Bhí go leor tíortha fós i gcruachás daonnúil in imeacht na bliana
2013. Ba í an tríú bliain í don choimhlint sa Siria, ar údar anró as
cuimse do na milliúin í. Scriosadh pobail iomlána i ndeireadh na
bliana nuair a bhuail Tíofúin Haiyan na Filipíní; beidh tacaíocht
ó Chúnamh Éireann ag teastáil uathu go ceann na mblianta.
Chuireamar cúnamh daonnúil ar fáil chomh maith do na
héigeandála ‘dearmadta’ sa Súdáin Theas agus i bPoblacht na
hAfraice Láir, áit a bhfuil gá fós le freastal agus tacaíocht.
Chuir Éire breis agus €94 milliún ar fáil i 2013 mar mhaoiniú
éigeandála agus atógála, ag freagairt do na cásanna seo agus do
ghéarchéimeanna daonnúla eile. Seo roinnt samplaí den obair a
rinneamar chun cuidiú le daoine a tharrtháil agus an t-anró agus
an cruatan a mhaolú:
›› Taréis an tíofúin san Filipíní i ndeireadh 2013, chuir Éire 166
tonna soláthar éigeandála chun bealaigh ar an bpointe, agus
cúigear saineolaí teicniúil, agus chuir sí €4 millliún ar fáil do
chomhpháirtithe linn mar thaca leis an bhfeachtas fóirithinte.
›› Faoi dheireadh na bliana 2013, bhí breis agus €14 milliún
curtha ar fáil ag Éirinn ar mhaithe le riachtanais dhaonnúla
mhuintir na Siria, taobh istigh den tír sin agus ins na
tíortha máguaird a raibh an choimhlint agus géarchéim na
ndídeanaithe ag dul i gcion orthu.
›› Tugadh cúnamh tarrthála éigeandála do shibhialaigh
i gcruachás de dheasca na coimhlinte atá ag dul ar
aghaidh i bPoblacht na hAfraice Láir. Caitheadh €2 mhilliún
ar bhia, uisce, foscadh agus cúram sláinte do na pobail
ba mheasa as.
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Dídeanaithe ón Iordáin agus ón tSiria i gcampa Zaatri. An tSiria.
Grianghraf: UNHCR / A. Rummery

Soláthairtí éigeandála Chúnamh Éireann á ndáileadh, Cúige Leyte,
Na hOileáin Fhilipíneacha. Grianghraf: Cúnamh Éireann.

Foireann agus cuairteoirí ag Aonach Saorálaíochta Chúnamh Éireann
Baile Átha Cliath. Grianghraf: Cúnamh Éireann

TIONSCNAMH OBAIR DHEONACH AG
CÚNAMH ÉIREANN
Sheol Joe Costello, Aire Stáit um Trádáil agus Forbairt,
Tionscnamh Saorálaíochais do Chúnamh Éireann i mí Deireadh
Fómhair 2013, de réir mar a gealladh sa chlár Domhan Amháin,
Todhchaí Amháin. Is í is aidhm don tionscnamh seo breis
tacaíochta a thabhairt don obair dheonach, ón uair a lorgaíonn
an t-oibrí saorálach faisnéis ina taobh go dtí go dtaga sé
abhaile arís, agus daoine a spreagadh chun páirt a ghlacadh i
scéimeanna oibre den scoth a chuidíonn le spriocanna soiléire,
inbhuanaithe, a bhaint amach.
Tá comhpháirteanna difriúla sa Tionscnamh seo, ina measc
sin faisnéis níos fearr faoin obair shaorálach trí bhithin uirlisí
nua ar líne; maoiniú do scéimeanna oibre saorálaigh; agus
tacaíocht leanúnach do Chlár Saorálach na Náisiún Aontaithe
agus scéimeanna idirnáisiúnta eile. Bhí níos mó ná 350 duine i
láthair ag an Aonach Saorálaíochta a thionóil Cúnamh Éireann
i mí Deireadh Fómhair, an ceann ab fhearr ariamh. Cuireadh
deiseanna saorálaíochta i mórán tíortha i mbéal forbartha i
láthair, agus béim ar leith ar an méid a d’fhéadfadh daoine
a scoir ón obair le gairid a dhéanamh ar mhaithe leis an
bhforbraíocht. Bhí cruinniú freisin ag an Aire Costello i 2013 le
baill den phobal Afraiceach in Éirinn chun deiseanna don obair
shaorálach idirnáisiúnta san earnáil sin a phlé.

https://www.irishaid.ie/news-publications/publications/
publicationsarchive/2013/october/irish-aid-volunteeringinitiative/

LÁITHREÁN IDIRLÍN AGUS NA MEÁIN SHÓISIALTA
Bhí bliain iomlán slán ag láithreán nua Chúnamh Éireann ar
an idirlín ó seoladh é i mí na Nollag 2012. Ghabh an láithreán
105,000 cuairteoirí i 2013, méadú 50% ar an mbliain roimhe
sin. Rinneamar dianiarracht scéala nuachta, cás-staidéir agus
foilseacháin ar théamaí forbraíochta agus ar obair Chúnamh
Éireann a chuardach, a cheapadh agus a chur ar fáil ar an
suíomh. Bhíomar in ann sonraí faoin eagraíocht a fhoilsiú ar líne
don chéad uair, beart a chomhlíonann an dualgas atá orainn de
bhun an Tionscnaimh um Chúnamh Idirnáisiúnta Trédhearcach.
Rinneadh iarracht i gcaitheamh 2013 teacht i láthair úr,
tarraingteach, a chothú ins na meáin shóisialta agus tháinig
méadú 175% dá réir sin ar lucht leanúna Chúnamh Éireann ar
an gcóras giolcaireachta Twitter. Mhéadaigh ár lucht leanúna ar
Facebook faoi thrí. Tá tábhacht leis na seolbhealaigh seo freisin
chun poiblíocht a thabhairt do ócáidí caidrimh nó aon bheart eile
cumarsáide agus faisnéise don phobal.

www.irishaid.ie
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Dul chun cinn ar Spriocanna
Forbartha na Mílaoise (SFM)
Spriocanna Forbartha na Mílaoise (SFM) a tugtar ar na hocht spriocanna don
fhorbairt idirnáisiúnta a d’aontaigh taoisigh na cruinne, as 189 tír, ag na Náisiúin
Aontaithe (NA) sa bhliain 2000. Leagann siad amach aidhmeanna soiléire le baint
amach faoin mbliain 2015 maidir le gach gné den bhochtaineacht sa domhan.
Déanann na NA an dul chun cinn ar na spriocanna a choimhéad gach bliain. Seo iad
na staitisticí a fritheadh i dTuarascáil na NA ar na SFM i 2014:
SFM 1 DEIREADH A CHUR LE FÍORBHOCHTAINEACHT AGUS OCRAS AS CUIMSE
›› Tháinig laghdú ar choibhneas na ndaoine lagchothaithe ins na réigiúin i mbéal forbartha ó 23.2% i
1992 to 14.9% i 2012. Má cuirtear chuige níos treise fós, is cosúil gur féidir an céadatán atá faoi
chuing an ocrais a laghdú faoina leath faoin mbliain 2015.
›› Fós féin, tá ocras agus lagchothú ar dhuine as gach ochtar ar domhan inniu.
›› Níl coibhneas na ndaoine atá faoi chuing na fíorbhochtaineachta ach leath chomh mór agus a bhí,
agus baineadh an sprioc seo amach cúig bliana níos luaithe ná mar a bhí pleanáilte. Thit coibhneas
na ndaoine a bhíonn beo ar theacht isteach níos lú ná $1.25 sa ló ins na réigiúin i mbéal forbartha
ó 47% i 1990 go 22% i 2010.
›› Ach tá fíorbhochtaineacht fós ag goilliúint ar 1.2 billiún duine.

SFM 3 COMHIONANNAS INSCNE A CHUR CHUN CINN
AGUS NA MNÁ A CHUMASÚ
›› Táthar ag dul chun cinn go seasta maidir le oideachas a chur ar
fáil do chailíní ar comhchéim le buachaillí. Tá baic nach beag fós ann
mar sin féin i réigiúin áirithe.
›› Bhí mná fostaithe in 40 as gach céad post ar tuarastal taobh
amuigh de earnáil na talmhaíochta sa bhliain 2011, seachas 35
as gach céad i 1990.
›› Is minic nach mbíonn poist na mban chomh seasmhach le
poist na bhfear, áfach, i ngach réigiún i mbéal forbartha,
agus is lú na buntáistí sóisialta a bhíonn acu.
›› Níl ach sé pharlaimint ar domhan anois atá gan teachta mná.
›› Ach 20.4% ar an meán cionmhaireacht na mbanfheisirí i 2013.

SFM 2 OIDEACHAS BUNSCOILE UILÍOCH A BHAINT
AMACH
›› Tháinig laghdú ó 102 milliún
go 57 milliún ar líon na
bpáistí a bhí as láthair ón
scoil idir 2000 agus 2011,
beagán le cois leath an
oiread.
›› Ní dócha, áfach, go
mbainfear aidhm an
bhunoideachais uilíoch
amach faoi 2015.
›› Tá seans trí huaire níos
mó ag na páistí is boichte
a bheith as láthair ná ag
páistí na dteaghlach is mó
rachmais, agus is mó seans
go mbeidh na cailíní as
láthair ná na buachaillí.

SFM 4 MORTLAÍOCHT LEANAÍ A LAGHDÚ
›› Thit an ráta mortlaíochta do pháistí faoi bhun cúig bliana ar fud an domhain
de 41% idir 1990 agus 2011.
›› Teastaíonn dul ar aghaidh níos mó fós chun laghdú dhá dtrian a bhaint
amach faoi 2015 faoi mar a beartaíodh.
›› Idir 2000 agus 2011, méadaíodh an vacsainiú in éadan na bruitíní (an
chéad dháileog) ó 72% go 84% ar fud na cruinne, agus ó 53% go 74%
san Afraic taobh ó dheas den Sahára agus i nDeisceart na hÁise.
›› Bhí 20 milliún leanbh, áfach, nach bhfuair an chéad sciar féin den vacsaín
sa bhliain 2011.
›› Tá baol báis roimh aois a cúig níos mó faoi dhó i measc na
leanaí a saolaítear ins na teaghlaigh is boichte seachas
i measc an dream is saibhre.
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SFM6 CUR I GCOINNE AN VEID/SEIF,
NA MALÁIRE AGUS GALAR EILE
SFM 5 FEABHAS A CHUR AR SHLÁINTE
MÁITHREACHA
›› Tá laghdú 47% ar ráta mortlaíochta
máithreacha ar fud na cruinne ó 1990 i leith.
›› Ní mór don phobal idirnáisiúnta beart
géibheannach a dhéanamh, áfach, má tá
sprioc an laghdú 75% ar bhás na
máithreacha le baint amach.
›› Ní raibh cúnamh oilte le fáil ach ag 53% de
na mná i gceantar tuaithe agus iad ag breith
clainne i 2011, seachas 84% i gceantar
uirbeacha. Bhí an bearna níos mó fós san
Afraic taobh ó dheas den Sahára agus i
nDeisceart na hÁise.

›› Táthar dulta chun cinn go hanmhaith sa
troid in aghaidh na maláire agus na heitinne.
Thit an ráta mortlaíochta ón maláire ar fud
na cruinne níos mó ná 25% idir 2000 agus
2010, agus meastar go n-ísleofar an ráta
báis ón eitinn 50% faoi 2015, seachas
leibhéal na bliana 1990.
›› Níor baineadh amach sprioc 2010 maidir
le drugaí frithaisvíreasacha a chur ar fáil go
cuimsitheach do gach duine a bhí ina ngá,
ach d’fhéadfaí é a bhaint amach faoi 2015
má leantar den obair mar atá faoi láthair.
›› Tá laghdú ar líon na ndaoine atá ag tolgadh
an víreas easpa imdhíonachta daonna
(HIV/VEID), ach meastar go raibh
34 milliún duine ag maireachtáil
leis an víreas i ndeireadh na
bliana 2011.

SFM 7 INBHUANAITHEACHT
AN CHOMHSHAOIL A
CHINNTIÚ
›› Le 21 bliain anuas, tá fáil ag
2.1 billiún duine breise ar uisce
ólacháin leasaithe, agus baineadh
an sprioc amach cúig bliana níos
luaithe ná mar a ceapadh, ainneoin
fás suntasach a bheith faoin
daonra.
›› Ach tá breis is 2.5 billiún duine fós
gan córas sláintíochta leasaithe.
›› Idir 2000 agus 2010, tháinig
feabhas ar an uisce, sláintíocht,
tithíocht nó spás cónaithe a bhí
ag 200 milliún de mhuintir na
bplódcheantar, líon a sháraíonn
sprioc na 100 milliún.
›› Ach tá na hastaíochta dé-ocsaíde
carbóin níos mó de 46% anois
ná mar a bhí i 1990, agus is údar
scanradh an díothú leanúnach atá
ar na foraoiseacha agus ar stoic
iasc na mara.

SFM 8 COMHPHÁIRTÍOCHT DHOMHANDA
DON FHORBRAÍOCHT A SHAOTHRÚ
›› Bhí an coibhneas idir an fónamh d’fhiachas agus an teacht
isteach ón easportáil ins na tíortha i mbéal forbartha ar
leibhéal 3.1% faoi 2011, seachas beagnach 12% sa bhliain
2000, agus bhí rochtain ar an margadh saor ó dhleachta ag
80% dá gcuid earraí easportáilte.
›› Dob ionann an glanchúnamh oifigiúil forbartha sa bhliain
2013 agus 0.30% de ollioncam náisiúnta iomlán na dtíortha
deontóra. Tá an Eagraíocht um Chomhar agus Fhorbairt
Eacnamaíochta (OECD) ag tuar go mbeidh an cúnamh
á aistriú feasta ó na tíortha is boichte i dtreo na dtíortha
meánioncam, agus go mbeidh an cúnamh á thairiscint feasta i
bhfoirm iasachtaí ar lacáiste, seachas deontais.
›› Bhí titim 4% ar an nglanchúnamh déthaobhach do na tíortha
is lú forbairt i dtéarmaí réadacha sa bhliain 2013.
›› Bíonn níos mó cúnaimh á dhíriú ar théamaí na hinscne.

http://www.un.org/millenniumgoals/
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Domhan Amháin,
Todhchaí Amháin
Polasaí na hÉireann i leith na Forbraíochta Idirnáisiúnta
Beidh bainistiú ár gcuid
acmhainní agus gach cinneadh
a dhéanaimid ag brath ar na
torthaí a bhainimid féin agus ár
gcuid comhpháirtithe amach.
Féachfaidh an clár oibre leis
an méid seo a leanas a bhaint
amach maidir leis an gcomhar
um fhorbairt
An Tánaiste agus an tAire Gnóthaí Eachtracha
agus Trádála, Eamonn Gilmore, TD, Nora Owen
agus an tAire Stáit um Thrádáil agus Fhorbairt,
Joe Costello T.D. ag seoladh an Bheartais
‘Domhan Amháin, Todhchaí Amháin’. Baile Átha
Cliath . Grianghraf: Maxwells

Sheol an Tánaiste Éamon Gilmore agus an t-Aire um
Trádáil agus Forbairt Joe Costello ráiteas polasaí nua an
Rialtais i leith na forbraíochta idirnáisiúnta i mí Bealtaine
2013. Toradh comhchomhairle fairsinge leis an bpobal a bhí
sa cháipéis seo. Ainmníonn sí príomhaidhmeanna ár gcuid
gníomhaíochta a bheas ina dtreoir agus ina stiúir againn ins na
blianta amach romhainn.
Cúnamh agus féinbheartaíocht: Ní leor an cúnamh
idirnáisiúnta ann féin chun fadhbanna na bochtaineachta
agus an ocrais a réiteach. Ní bheidh réiteach buan acu gan
tacaíocht ó cheannaireacht na dtíortha féin atá i mbéal
forbartha, a gcumas ioncam a chruinniú agus infheistíocht
dhíreach ón iasacht a spreagadh, dul isteach sa margadh
idirnáisiúnta agus aghaidh a thabhairt ar an éagothroime.
Caithfimid aitheantas a thabhairt dá bhfuil ar cumas an
chúnaimh, agus san am céanna smaoineamh thairis sin agus
beart a dhéanamh dá réir sin.
Ní hé an t-airgead amháin atá le tairiscint againn sa chás seo.
Tá glór láidir againn sna caibidlí idirnáisiúnta, agus bainfimid
leas as. Tá cumas againn in Éirinn, ag ár muintir agus ag ár
bhforais náisiúnta, agus cuirfimid chun tairbhe é.
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Cur chuige sa bhforbraíocht idirnáisiúnta ag an rialtas ina
iomláine : Ní hé Cúnamh Éireann amháin a théann i gcion ar
an bhforbairt idirnáisiúnta, ach ár bpolasaithe agus ár mbearta
i gcoitinne. Bhí Páipéar Bán 2006 ina threoir do chlár oibre an
chúnaimh; beidh an ráiteas nua seo ina threoir do gach gné de
bheartas na hÉireann agus do gach aon Roinn Stáit.
Cúnamh éifeachtach : Díreoimid ar na buanna atá againn
agus ar a bhfuil bainte amach againn le blianta fada anuas :
cuirimid béim láidir ar an mbochtaineacht ; cuirimid scéim
chúnaimh den scoth i bhfeidhm ; tá sé cruthaithe againn go
n-éirionn linn sa chomhpháirtíocht.

Sprioc
Feabhas ar an
rialachas, ar
chearta an duine
agus ar an bhfreagracht

Maolú ar an ocras,
neartú ar an teacht
aniar

Forbairt inbhuanaithe,
forás uileghabhálach
eacnamaíoch

1
an
t-ocras
ar fud an
domhain

phríomhréimse
gníomhaíochta:

2
stáit
leochaileacha

3
athrú na
haeráide
agus an
fhorbairt

5
seirbhísí
riachtanacha
6
4
trádáil
agus forás
eacnamaíoch

cearta daonna
agus freagracht

https://www.irishaid.ie/news-publications/news/newsarchive/2013/
may/launch-of-one-world-one-future/
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An Obair de
réir Téama

Tá a cion féin á dhéanamh ag Éirinn chun dul i ngleic leis an
mbochtaineacht agus ocras domhanda agus chun Spriocanna Forbartha
na Mílaoise a bhaint amach sna réimsí tosaíochta sin.
AN TIMPEALLACHT
Rinneadh an-dochar ar fud an domhain i 2013 de dheasca
dian-bhabhtaí aimsire. Na bochta i dtíortha i mbéal forbartha is
mó a bhíonn thíos lena leithéid, mar go mbíonn siad i muinín
timpeallacht nádúrtha atá an-leochaileach.
Cuidíonn Cúnamh Éireann le pobail bhochta i dtíortha atá i
mbéal forbartha aghaidh a thabhairt ar an díobháil a dhéanann
athrú na haeráide. Chuidigh Éire le daoine bochta agus le pobail
ins na tíortha comhpháirtíochta i 2013 córais fuinnimh a fháil a
bheadh éifeachtach, gan dochar a dhéanamh don timpeallacht,
agus modhanna feirmeoireachta a fheidhmiú a d’oirfeadh
don aeráid agus a chaomhnódh an timpeallacht. Chuireamar
le chéile leis na tíortha sin le go neartófaí ar a nguth ins na
caibidlí idirnáisiúnta agus thacaíomar le obair athchóirithe agus
maolaithe. Chuidigh Cúnamh Éireann le bun-ioncam a chur ar
fáil do dhaoine bochta tré scéimeanna coimirce shóisialta, cuid
acu a chuidigh freisin le caomhnú na timpeallachta. Thugamar
maoiniú do lucht taighde iomráiteach idirnáisiúnta ar chúrsaí
comhshaoil chun taighde agus abhcóideacht a dhéanamh i
dtíortha i mbéal forbartha. Rinne Éire beart de réir a briathair i
2013 maidir le maoiniú aeráide a chur ar fáil do thíortha i mbéal
forbartha, agus thug tacaíocht do phobail a bhí thíos le athrú na
haeráide agus iad ag cothú foinsí nua fostaíochta agus beatha.
https://www.irishaid.ie/what-we-do/our-priority-areas/
environment-and-climate-change/
http://youtu.be/ENOYds3UjIE

OIDEACHAS
Cuireann Cúnamh Éireann muinín san oideachas mar bhuncheart gach duine agus mar sciath in éadan na bochtaineachta
agus an ocrais. Leagadh béim arís ar an téama sin i 2013 sa
ráiteas nua faoin bhforbraíocht idirnáisiunta, Domhan Amháin,
Todhchaí Amháin, agus gealltar go gcoinneoidh Éire uirthi san
iarracht oideachas ard-chaighdeáin a chur ar fáil do gach cailín
agus do gach buachaill.
Ag obair dúinn in éindí le Comhpháirtíocht Dhomhanda an
Oideachais, d’éirigh linn maoiniú nua idirnáisiúnta a aimsiú don
oideachas i 25 cinn de na tíortha is boichte ar domhan, cuid
mhaith acu leonta ag an gcogaíocht: 40% de na gasúir atá as
láthair ón scoil, cónaíonn siad i limistéir choimhlinte.

Chuamar i gcion ar chúrsaí oideachais arís i 2013 de bharr dul i
gcomhar le páirtithe stáit agus neamh-rialtasacha in ár bPríomhThíortha Comhpháirtíochta. Cuireadh clár nua i bhfeidhm i
Mósaimbíc le tacaíocht ó Chúnamh Éireann chun feabhas an
oideachais a bhreithniú. Cuirfidh sé seo go mór le caighdeán na
múinteoireachta agus na foghlama i scoileanna na Mósaimbíce.
Lean Cúnamh Éireann ag obair leis sa tSaimbia in éindí le
páirtithe ón sochaí shibhialta chun méanoideachas do chailíní a
chothú agus a chur chun cinn.
Thacaigh Cúnamh Éireann arís i 2013 le taighde agus foilsiú
thuarascáil UNESCO a dhéanann monatóireacht ar an oideachas
ar fud an domhain. Is féidir teacht ar an tuarascáil ar an nasc seo.
https://www.irishaid.ie/what-we-do/our-priority-areas/
education/

CÚRSAÍ INSCNE
Tá téamaí an chomhionannas inscne agus cumasú na mban
i gcroí-lár ‘Domhan Amháin, Todhchaí Amháin’, ráiteas polasaí
na hÉireann faoin bhForbraíocht Idirnáisiúnta. Díríonn Cúnamh
Éireann ar rochtain níos fearr a chur ar fáil do mhná agus
do chailíní ar bhunseirbhísí ar nós cúram sláinte, oideachas,
seirbhisí bia agus cothaithe. Comhoibrímid go dlúth le rialtais ár
bPríomh-Thíortha Comhpháirtíochta san Afraic taobh ó dheas
den Sahára, chomh maith le eagraíochtaí na Náisiún Aontaithe
agus an sochaí shibhialta, le freastal ar shain-riachtanais na
mban agus na gcailíní agus le tacú lena gcumasú.
Chuireamar sparántachtaí ar fáil i 2013 do chailíní ar an meánscoil
i Leosóta, sa tSaimbia agus Uganda. D’oibríomar le rialtais
na hAetóipe, na Tansáine agus na Mósaimbíce chun seirbhísí
sláinte níos fearr a chur ar fáil do mhná agus do chailíní. Tá ‘Tithe
Feithimh’ tógtha againn sa Mósaimbíc lámh le hospidéil agus
clinicí, áit chónaí do mhná tuaithe agus iad beagnach réidh le
clann a bhreith, sa chaoi go mbeidh fáil acu ar sheirbhísi sláinte
agus iad ar leaba luí seoil. Chuir Cúnamh Éireann maoiniú ar fáil
sa Chambóid chun púdar micreachothaithe a chur chun cinn mar
áis le beathú páistí a fheabhsú.
Níl comhionannas inscne ann gan cearta daonna a bhaint amach
do mhná agus do chailíní. Bunriachtanas é sin freisin leis an
bhochtaineacht a dhíothú ar fud an domhain.
https://www.irishaid.ie/what-we-do/our-priority-areas/
gender-equality/
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Rachel Raymond, Agranamaí Allamuigh, An tIonad Taighde um Chána Siúcra Kibaha, An Tansáin. Grianghraf: Cúnamh Éireann

RIALACHAS
Áirítear ‘Feabhas ar an Rialachas, Cearta an Duine agus
Freagracht’ ar aidhmeanna an ráiteas polasaí nua forbraíochta
idirnáisiúnta ‘Domhan Amháin, Todhchaí Amháin’. Cuireadh
treallús breise faoin ngeallúint na cearta daonna a chothú agus a
chaomhnú nuair a toghadh Éire ina ball de Chomhairle na NA um
Chearta Daonna. Lean Éire uirthi ag tacú leis an obair luachmhar
a dhéanann coimisiúin náisiúnta um chearta daonna i
roinnt tíortha, mar shampla trí chlár oibre a chuireann Coimisiún
na hÉireann um Chearta Daonna i bhfeidhm chun acmhainn a
macasamhail i Sierra Leone agus sa Maláiv a fhorbairt.
Neartaíomar acmhainn roinnt institiúidí tábhachtacha
cuntasachta, parlaimintí agus ard-reachtairí cuntas ina measc,
i roinnt tíortha, agus thacaíomar le tionscnaimh chun breis
trédhearcacht agus cuntasachta a spreagadh ó thaobh na rialtas
de, i bpáirt le Transparency International agus eagraíochtaí eile de
chuid na sochaí sibhialta.
Lean Éire uirthi ag tacú le obair an Eagraíocht um Chomhar agus
Fhorbairt Eacnamaíochta (OECD) agus Fóram Oifigí Cánach
na hAfraice chun cur le cumas ioncam cánach a chruinniú san
Afraic. Tá tábhacht ag baint leis an obair seo, óir cothaíonn an
cánachas an dea-rialachas nuair a éilíonn na cáiníocóirí feidhm
níos éifeachtaí a bhaint as na hacmhainní agus seirbhísi poiblí
ar caighdeán níos airde. Is lúide an spleáchas ar chúnamh
idirnáisiúnta chomh maith.
https://www.irishaid.ie/what-we-do/our-priority-areas/
governance/

SLÁINTE AN DOMHAIN
Trúig bháis do bhreis is 4,000 duine sa ló i dtíortha i mbéal
forbartha is ea an siondróm easpa imdhíonachta faighte SEIF;
do bheagnach 4,000 eile an eitinn; do bheagnach 2,000 duine an
mhaláire. Cailltear 250,000 máithreacha gach bliain de dheasca
fadhbanna a eascraíonn as an mbreith nó an toircheas. Cailltear
sé mhilliún páistí faoi bhun cúig bliana freisin, a mbunús i dtíortha
i mbéal forbartha.
Sábháladh tuairim is dhá mhilliún ón mbás i 2013 de bharr an
mhaoiniú a chuir Éire ar fáil don Chiste Domhanda i gcoinne an
SEIF, na hEitinne agus na Maláire.
Thacaíomar leis an taighde i 2013 ar dhrogaí agus vacsaíní nua,
beart a chuidigh le drogaí agus vacsainí éifeachtacha nua don

maláire, eitinn agus SEIF a chur ar fáil do na pobail is boichte
agus is dearóile ar domhan. Os ball í den Chomhairle um Chearta
Daonna, tá Éire ag obair anois leis an Eagraíocht Dhomhanda
Sláinte ar bheartas bunaithe ar na cearta daonna chun galair
páistí a chosc, agus leis na Náisiúin Aontaithe chun mná a
chosaint ar an SEIF.
Thug an Eagraíocht Dhomhanda Sláinte gradam d’Éirinn i 2013
de bharr a ndearnamar chun go mbeadh dochtúirí agus altraí le
fáil ar fud an domhain ar bhealach níos cothroime.
https://www.irishaid.ie/what-we-do/our-priority-areas/
health/

OCRAS
Chuir Cúnamh Éireann an cath ar an ngorta agus an lagchothú i
2013 ar an iliomad slite, lena comhpháirtithe in Éirinn agus thar
lear, go háirithe san Afraic taobh ó dheas den Sahára. Chuidigh
sé le feirmeoirí beaga, le mná go háirithe, bia níos solamaraí a
tháirgeadh. Chuir sé maoiniú ar fáil don taighde ar shíolta níos
fearr agus modhanna feabhsaithe plandála agus d’fhéach sé leis
na feabhsaithe seo ar chur ar fáil do na feirmeoirí féin. Chuamar
i gcomhar le Teagasc chun saineolas talmhaíochta na hÉireann a
chomhroinnt ar na Tíortha Comh-Pháirtíochta.
Thugamar faoi fhadhb na crandachta de dheasca lagchothú
i dtús na leanbhaoise: thacaíomar le scéimeanna cothaithe
do mháithreacha agus leanaí i gcaitheamh na tréimhse
ríthábhachtach 1,000 lá ón nginiúint go dtí aois dhá bhliain;
féachadh le cothú níos fearr a chur ar fáil do pháistí óga agus
spreagadh diúl na cíche. Chuidíomar le scéimeanna i gcuid dár
dTíortha Comhpháirtíochta chun an príomhbhia a threisiú le dúile
micreachothaitheacha.
Bhí Éire i dtús cadhnaíochta sa bhfeachtas idirnáisiúnta i
gcoinne an ghorta agus an lagchothaithe i 2013. D’fhreastail an
Taoiseach ar ócáid an G8 ‘Beathú don Bhorradh’ i mí Meithimh,
tráth ar thug na ceannairí gealltanais ardaidhmeanacha maidir
leis an lagchothú; thug Éire gealltanas go ndéanfadh sí a cuid
maoinithe a dhúbailt. Chuir Uachtaránacht na hÉireann ar an
Aontas Eorpach i 2013 bailchríoch ar bheartas nua an AE chun
breis tosaíochta a thabhairt ina scéimeanna cúnamh do chothú
máithreacha agus leanaí.
https://www.irishaid.ie/what-we-do/our-priority-areas/hunger/
http://www.youtube.com/watch?v=pK_QwZH
Womo&feature=share&list=UUC6kTEldIcUKwz
MZ6IqVAOg&index=2
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PRÍOMH THÍORTHA COMHPHÁIRTÍOCHTA
Daonra: 86.5 million
An céatadán den daonra atá ag maireachtáil ar níos lú ná $1.25 in aghaidh an lae: 39%
Rangú na Náisiún Aontaithe um an IFD 2013: 173 as 187 tír
Tír Chomhpháirtíochta ón mBliain: 1994

An Aetóip
Feabhas a chur ar shláinte na mban bocht agus na leanaí
bochta i gceantair thuaithe
Tugadh tacaíocht bia agus airgid do bheagnach 7 milliún teaghlach a raibh neamhshlándáil
an tsoláthair bia ag goilleadh orthu in 2013.

1996

2012

44%

Tá líon na ndaoine atá faoi bhun thairseach na bochtaineachta tar éis titim ó 45.5% i 1996 go
27.6% in 2012
Tháinig laghdú 44% ar an ráta báis i measc páistí faoi chúig bliana d’aois idir 2005 agus 2013.

Baineann cuid ar
tábhachtaí ná riamh
í de chlár Chúnamh
Éireann san Aetóip
le feabhas a chur ar
shláinte na mban
bocht agus na leanaí
bochta i gceantair
thuaithe.
Aberash Gudeta os comhair saoráid
sláintíochta, a ndéanann a comharchumann
bainistíocht uirthi. Fo-Chathair Yeka, Addis
Ababa Grianghraf: Michael Shiferaw

Tigist agus í ag níochán a lámh ag na sconnaí uisce
Bunscoil Netsanet Berhan, Addis Ababa Grianghraf:
Makda Getachew

In 2013, chuidigh tacaíocht Chúnamh Éireann lena chinntiú gur
sheachain tuairim is seacht milliún de na daoine ba bhoichte
agus ba leochailí san Aetóip an t-ocras. Baineadh é sin amach
trí aistrithe airgid agus bia a seachadadh tríd an gclár coimirce
sóisialta il-deontóra is mó san Afraic fho-Shahárach.
Baineann cuid ar tábhachtaí ná riamh í de chlár Chúnamh
Éireann san Aetóip le feabhas a chur ar shláinte na mban
bocht agus na leanaí bochta i gceantair thuaithe. Déanann
Éire ranníocaíochtaí le ciste sláinte lenar maoiníodh ceannach
otharcharranna, fearas míochaine agus cógas, tógáil ionaid
sláinte agus oiliúint a chur ar oibrithe sláinte in 2013. Mar gheall
air sin, bhain an Aetóip amach an laghdú ba mhó ar an ráta báis
i measc leanaí faoi chúig bliana d’aois, agus bhain sí amach
Sprioc Forbartha na Mílaoise chun tosaigh ar an sceideal.
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Ina theannta sin, thacaigh Cúnamh Éireann le clár faoinar tugadh
cúnamh do 3,818 teaghlach prátaí milse cothaitheacha a fhás,
chomh maith lena chinntiú gur bhain 5,400 páiste tairbhe as
prátaí milse ina gcuid béilí scoile.
Lean Cúnamh Éireann i gceannas ar chlár il-deontóra a
sholáthraíonn cistiú d’eagraíochtaí na sochaí sibhialta san
Aetóip. Tugadh tacaíocht do 130 eagraíocht in 2013 le
tionscadail a sheachadadh chun feabhas a chur ar shláinte,
oideachas, cothú, talmhaíocht agus cuimsiú sóisialta.

Staidéar Cáis san Aetóip

Dinkenesh
i mbun oibre

Dinkenesh Mekonnen i mbun oibre.Coláiste
Polaiteicnice Teferi Mekonnen, An Aetóip
Grianghraf: Michael Shiferaw

Tá Dinkenesh Mekonnen 32 bliain d’aois,
agus bhíodh sí ag streachailt chun tacú le
teaghlach ina bhfuil seisear. Tá sí i measc
75 duine ar chuir Seirbhís Cúram Sláinte
Teaghlaigh an Aoire Mhaith san Aetóip
oiliúint orthu chun arán cothaitheach a
dhéanamh agus chun gnó a bhainistiú.

Ansin ghlac Dinkenesh páirt i gcomharchumann
ina raibh aon bhean déag agus beirt fhear, a raibh
oiliúint curtha ar a mbaill ag Seirbhís an Aoire
Mhaith. Bhuaigh a gcomharchumann conradh
chun seirbhísí bialainne a sholáthar do scoil
pholaiteicnice in Addis Ababa, gníomhaíocht
lena saothraítear brabús 620 birr in aghaidh
an lae (thart ar €23), a théann chun tairbhe
na mball go léir. “Tá m’ioncam dúbailte dá
bharr sin,” a deir Dinkenesh, atá ag tuilleamh
thart ar €15 in aghaidh na míosa anois agus a
bhfuil súil aici níos mó a thuilleamh. “Tá mo
dhóthain airgid agam anois chun éide scoile
agus stáiseanóireacht a cheannach do mo chuid
páistí”. Tá meas níos mó ar Dinkenesh i measc a
pobail anois, agus tá meas i bhfad níos mó aici
uirthi féin chomh maith.
Cistíodh an clár oiliúna sin de chuid Sheirbhís
an Aoire Mhaith trí Chlár Tacaíochta na Sochaí
Sibhialta san Aetóip, áit a bhfuil Cúnamh Éireann
ina phríomh-dheontóir.

https://www.irishaid.ie/what-we-do/countrieswhere-we-work/our-partner-countries/ethiopia/
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PRÍOMH THÍORTHA COMHPHÁIRTÍOCHTA
Daonra: 2.2 million
An céatadán den daonra atá ag maireachtáil ar níos lú ná $1.25 in aghaidh an lae: 43.4%
Rangú na Náisiún Aontaithe um an IFD 2013: 158 as 187 tír
Tír Chomhpháirtíochta ón mBliain: 1975

Leosóta
Ag tógáil cumas na bpobal chun dul in oiriúint don athrú aeráide
Tá aon scoil déag nua tógtha, a mbaineann 14,400 páiste tairbhe astu. Thug Cúnamh Éireann
tacaíocht do 980 múinteoir faoin Scéim chuimsitheach Dreasachta Múinteora
Tá 91,808 duine, idir dhaoine fásta agus pháistí, ar theiripe fhrith-aisvíreasach anois; tá cóireáil
á cur ar 68% de na hothair a bhfuil an eitinn orthu agus atá VEID-deimhneach, agus tá 230 altra
eile earcaithe agus curtha i mbun oibre i 46 ionad sláinte tuaithe iargúlta.

6,000

Tá níos mó ná 6,000 teaghlach a raibh neamhshlándáil an tsoláthair bia ag goilleadh orthu ag
baint leasa as gairdíní áitribh

Le linn 2013,
chuidíomar
feabhas a chur
ar shláinte
máithreacha,
páistí agus
leanaí
nuabheirthe
Ionad Sláinte Kuebunyane Leosóta.
Grianghraf: Cúnamh Éireann

Altraí ag an ionad sláinte tuaithe. Leosóta.
Grianghraf: Cúnamh Éireann

I gcomhpháirtíocht leis an Aireacht Sláinte agus Tionscnamh
Rochtana Sláinte Clinton, tacaíonn Cúnamh Éireann le clár
chun neartú a dhéanamh ar sholáthar, leathnú agus chothabháil
seirbhísí ardchaighdeáin VEID agus SEIF i gceantair iargúlta i
Leosóta. Le linn 2013, chuidíomar feabhas a chur ar shláinte
máithreacha, páistí agus leanaí nuabheirthe, trí mhéadú ar
líon na n-ionad sláinte ina dtacaítear le saolú, trí scileanna cuí
a mhúineadh d’altraí agus do mhná cabhrach, agus trí chur le
húsáid na ngnáthvacsaíní.
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Faoin dara gné den chlár, tá sé ina aidhm feabhas a chur ar
chumas na bpobal chun dul in oiriúint don athrú aeráide agus dul
i mbun cleachtais talmhaíochta inbhuanaithe. Tugadh tacaíocht
do theaghlaigh ar feadh na bliana 2013 chun bainistíocht ní
b’fhearr a dhéanamh ar a gcuid acmhainní, amhail talamh agus
uisce, agus chun a chinntiú go mbeadh soláthairtí bia acu. Ina
theannta sin, tugadh tacaíocht do phobail chun grúpaí coigiltis
agus iasachta a chur ar bun.

Staidéar Cáis i Leosóta

Altraí a ndearnadh
earcú orthu i
gcomhair Ionad
Sláinte Kuebunyane

Is i Leosóta atá an tríú ráta
ionfhabhtaithe VEID is airde ar fud an
domhain—meastar go bhfuil beagnach
an ceathrú cuid den phobal fásta
VEID-deimhneach.

Bhí ganntanas foirne agus bonneagar lag ag cur as
do na hionaid sláinte i gceantair thuaithe iargúlta
Leosóta. Tá 257 altra curtha ag Rialtas Leosóta
go dtí 46 Ionad Sláinte nach bhfuil rochtain éasca
orthu, agus rinne sé naoi gclinic a thógáil nó a
athchóiriú le tacaíocht ó Chúnamh Éireann.

Altraí a earcaíodh ag ceann de na clinicí iargúlta Leosóta
Grianghraf: Cúnamh Éireann

Tá Ionad Sláinte Kuebunyane suite i limistéar
sléibhtiúil iargúlta áit a raibh géarghá ag an bpobal
áitiúil le seirbhísí riachtanacha cúram sláinte, i
gcomhair VEID agus SEIF, eitinne agus cúram
sláinte príomhúil. Tá athrú tagtha ar an scéal anois
tar éis thógáil an Ionaid Sláinte. Tá an pobal ag
baint tairbhe as réimse níos mó seirbhísí sláinte
ardchaighdeáin, agus tá an líon foirne sa chlinic
méadaithe ó thriúr go cúigear. Íocfaidh Rialtas
Leosóta na costais ar fad a bhaineann le reáchtáil
na n-ionad sláinte sin, lena n-áirítear tuarastail
foirne, ó Aibreán 2014 i leith.

https://www.irishaid.ie/what-we-do/countrieswhere-we-work/our-partner-countries/lesotho/
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PRÍOMH THÍORTHA COMHPHÁIRTÍOCHTA
Daonra: 15.9 million
An céatadán den daonra atá ag maireachtáil ar níos lú ná $1.25 in aghaidh an lae: 73.9%
Rangú na Náisiún Aontaithe um an IFD 2013: 170 as 187 tír
Tír Chomhpháirtíochta ón mBliain: 2007

An Mhaláiv
Tacú le teaghlaigh bhochta thuaithe chun rochtain a fháil ar aistí
bia níos cothaithí
2.9 m 3.6 m
2009

Méadaíodh táirgeadh an ghráin bhuí ó 2.9 milliún tonna méadrach in 2009, go 3.6 milliún
tonna méadrach in 2013.

2013

Tá 192,500 duine leochaileach, ar páistí iad 63% díobh, ag baint tairbhe as íocaíochtaí aistrithe
airgid thirim i seacht gceantar ar fud na Maláive.

58%

Tháinig laghdú 58% ar chásanna maláire laistigh de sprioc-cheantair an chláir Tacaíochta
Forbartha Áitiúla, lena dtacaíonn Cúnamh Éireann.

Ag tacú le
teaghlaigh
bhochta tuaithe
a chothú

Onesta Chimbalanga ón ngrúpa Mg’anja,
Kachindamoto, atá bródúil as a sorn nua.
Sráidbhaile Kalata, Ntcheu. Grianghraf:
Florence Nkhalamba – Éascaitheoir Allamuigh
do Concern Universal

Chrissy Mose, Margaret Chiguduli, Janet Office agus Lucia
Samson, saothróirí prátaí milse. Chikwawa, An Mhaláiv.
Grianghraf: Cúnamh Éireann

In 2013, ba é fócas lárnach chlár Chúnamh Éireann sa Mhaláiv
ná tacú le teaghlaigh bhochta thuaithe chun rochtain a fháil ar
aistí bia níos cothaithí, táirgí talmhaíochta ar chaighdeán níos
airde a tháirgeadh, agus dul in oiriúint d’éifeachtaí an athraithe
aeráide. I measc na gcomhpháirtithe is tábhachtaí tá Rialtas
na Maláive, eagraíochtaí neamhrialtasacha ar nós Chumann
Náisiúnta na bhFeirmeoirí Mionghabhálaithe, Concern Universal,
agus institiúidí taighde amhail Ionad Idirnáisiúnta na bPrátaí.
Bhain ceann de na príomhthacaíochtaí a chuir Éire ar fáil in
2013 le forbairt Beartais Náisiúnta um Choimirce Shóisialta,
faoina gcuirfear i bhfeidhm íocaíochtaí coimirce sóisialta le
teaghlaigh atá thar a bheith bocht ar fud na Maláive, le tacaíocht
ó Chúnamh Éireann.
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Tá tógáil an dea-rialachais agus neartú na cuntasachta ina chuid
lárnach de chlár Chúnamh Éireann freisin. Bhain tábhacht ar
leith leis sin in 2013 mar gheall gur aimsíodh calaois shuntasach
i roinnt gnéithe den tseirbhís phoiblí sa Mhaláiv. Cé nach
ndearnadh mí-leithghabháil ar aon chuid de chistiú na hÉireann,
chuamar i mbun rannpháirtíochta le deontóirí eile chun freagairt
láidir ón Rialtas a chinntiú d’fhonn cosc a chur ar theagmhais
den sórt sin sa todhchaí.

Staidéar Cáis sa Mhaláiv

Soirn Ghlana ag cur
Feabhas ar an Saol.

D’éirigh leis an Uasal Mbalame
agus a bhean chéile, ó shráidbhaile
Kalata i gceantar Ntcheu sa Mhaláiv,
cur go mór lena gcuid ioncaim tríd
an tionscadal sorn cócaireachta ar
thacaigh Cúnamh Éireann leis.

Nuair a cuireadh tús leis an tionscadal, bhunaigh
an tUasal Mbalame grúpa táirgeoirí le naoi nduine
dhéag áitiúla eile. Trí shoirn a tháirgeadh agus tríd
an mbrabús a rinneadh ar dhíol an cúig chéad sorn
a tháirg sé, bhí an tUasal Mbalame in ann €300 a
chur le hioncam an teaghlaigh. Chuir sé sin ar a
gcumas dó féin agus dá bhean chéile píosa talún
a cheannach in Ntcheu, áit a bhfuil sé ar intinn acu
foirgneamh a thógáil ónar féidir leo gnó a oibriú.
D’éirigh leo dhá ghabhar bhaineanna a cheannach
freisin, chomh maith le roinnt earraí tí bunúsacha.

Damsom agus Chrissy Mbalame lena gcuid sorn in
Ntcheu Ceantar Balaka, An Mhaláiv Theas
Grianghraf: Concern Universal

Bhí tionchar suntasach dearfach ag an mbaint atá
acu le táirgeadh sorn ar shaol an Uasail Mbalame,
a mhná céile, agus a gcúigear páiste.

https://www.irishaid.ie/what-we-do/countrieswhere-we-work/our-partner-countries/malawi/
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PRÍOMH THÍORTHA COMHPHÁIRTÍOCHTA
Daonra: 24.5 million
An céatadán den daonra atá ag maireachtáil ar níos lú ná $1.25 in aghaidh an lae: 59.6%
Rangú na Náisiún Aontaithe um an IFD 2013: 185 as 187 tír
Tír Chomhpháirtíochta ón mBliain: 1996

Mósaimbíc
Rochtain a leathnú ar sheirbhísí eitinne, maláire,
agus VEID agus SEIF
Vitamin

A

I réigiún tuaithe Niassa, tháinig méadú ar tháirgeacht barr na bhfeirmeoirí de phrátaí milse oráiste
in 2013. Táthar ag súil go gcuirfidh an méadú sin feabhas ar an aiste bia agus iontógáil vitimín A i
gcás ar a laghad 20,000 teaghlach faoin mbliain 2016
Bhain naonúr céimeanna amach san Optaiméadracht i Mósaimbíc in 2013, an chéad naonúr
ar bronnadh an cháilíocht sin orthu sa tír, i dtionscadal comhoibrithe oideachais a raibh Institiúid
Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath agus Ambasáid na hÉireann páirteach ann.
In 2013, tháinig méadú 5% ar rátaí rollaithe scoile cailíní, go dtí 75%.

In 2013, thacaigh Éire
le cur chun feidhme
an tionscadail CARE
Prosan a tugtar cúnamh
do phobail tuaithe
bhochta

Maidí croise a rinneadh ag ceardlanna FAMOD Cúige Niassa,
Mósaimbíc. Grianghraf: Luisa Duarte

In ainneoin fás sciobtha a bheith tagtha ar gheilleagar na tíre le
blianta beaga anuas, tá Mósaimbíc fós ar cheann de na tíortha is
boichte ar domhan, agus í fós ag teacht chuici féin ó éifeachtaí
an chogaidh shibhialta mhilltigh.
In 2013, d’oibrigh Éire i gcomhpháirtíocht leis an Rialtas agus
le heagraíochtaí neamhrialtasacha ar an leibhéal náisiúnta
agus an leibhéal áitiúil, agus iad ag díriú ar shaincheisteanna
a bhaineann le slite beatha, slándáil an tsoláthair bhia agus
cothú; rochtain níos fearr ar sheirbhísí sláinte agus oideachais
de chaighdeán níos fearr; feabhas ar thrédhearcacht agus
cuntasacht rialtais, agus cur le rannpháirtíocht na saoránach
sa phróiseas daonlathach.
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In 2013, thacaigh Éire le cur chun feidhme an tionscadail CARE
Prosan i réigiún Inhambane. Faoin tionscadal, tugtar cúnamh
do phobail tuaithe bhochta, atá i measc na bpobal is imeallaithe
agus is leochailí sa tír. Le tacaíocht ó chomhpháirtithe lena
n-áirítear Éire, chomhaontaigh an Aireacht Sláinte plean
uaillmhianach cúig bliana chun rochtain ar sheirbhísí eitinne,
maláire, agus VEID agus SEIF a leathnú. Ina theannta sin,
thacaigh Éire le bearta lena gcuirtear le cumas na saoránach
chun seirbhísí poiblí feabhsaithe a éileamh ón Stát.

Staidéar Cáis i Mósaimbíc

Deiseanna gnó
don aos óg a chur
chun cinn

Trí chuidiú le daoine eile atá faoi
mhíchumas, bíonn Asaro Alifo sásta
i ndáiríre.

Chaill Asaro a dhá chois de bharr galair agus é
fós ina pháiste, agus chaith sé blianta a óige go
cúthail ar an uaigneas. Ní raibh sé éasca aige
bogadh thart, ná déileáil leis an leithcheal.
Tríd an tionscadal ‘Maireachtáil gan Teorainneacha’,
téann Concern Universal agus FAMOD (fóram na
ndaoine a chónaíonn faoi mhíchumas) i mbun
rannpháirtíochta le daoine d’fhonn feabhas a chur
ar an meas atá acu orthu féin agus iad a spreagadh
chun páirt iomlán a ghlacadh ina gcuid pobal.

Asaro sa cheardlann ina dtáirgeann sé trírothaigh agus
maidí croise Cúige Niassa, Mósaimbíc. Grianghraf:
Acácio Agapito, FAMOD

Tá Asaro ar cheann de na tairbhithe. D’fhreastail
sé ar scoil ghairmoideachais agus anois baineann
sé leas as a chuid scileanna chun cabhrú le daoine
eile. Oibríonn Asaro i gceardlann bhunúsach
FAMOD agus é ag déanamh trírothach agus maidí
croise a chuireann athrú ar shaol daoine. Tá sé
bródúil as a chuid oibre, saothraíonn sé a dhóthain
airgid chun a theaghlach a chothú agus mothaíonn
sé go bhfuil níos mó measa air i measc an phobail.
In 2013, fuair Concern Universal €110,000 ó
Chúnamh Éireann chun leanúint ar aghaidh le
cur chun feidhme an tionscadail i gcúige Niassa, i
dtuaisceart Mhósaimbíc.

https://www.irishaid.ie/what-we-do/countrieswhere-we-work/our-partner-countries/
mozambique/
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PRÍOMH THÍORTHA COMHPHÁIRTÍOCHTA
Daonra: 47.7 million
An céatadán den daonra atá ag maireachtáil ar níos lú ná $1.25 in aghaidh an lae: 67.9%
Rangú na Náisiún Aontaithe um an IFD 2013: 152 as 187 tír
Tír Chomhpháirtíochta ón mBliain: 1975

An Tansáin
Ag obair leis an rialtas chun a chinntiú go ndéanfar leithdháileadh
cothrom ar acmhainní na seirbhíse sláinte
11,825

I rith 2013, dhíol beagnach 4,000 feirmeoir (ar mná iad 1,261 díobh) a mbarr cócó feabhsaithe ar
phraghas níos fearr; fágann sin go raibh tionchar ag an gclár ar 11,825 duine ó cuireadh tús leis
in 2011.
In 2013, den chéad uair, tá ar a laghad 24 comhairle ceantair i mbun gníomhaíochtaí cothaithe chun
leibhéil gannchothaithe a laghdú i measc páistí faoi bhun 5 bliana d’aois. Is mar gheall ar thacaíocht
agus chomhairle theicniúil ó Chúnamh Éireann agus a chomhpháirtithe a tharla an t-athrú sin
Mar gheall ar an tacaíocht ó Chúnamh Éireann, bhunaigh gach ospidéal agus ocht n-ionad
sláinte déag i réigiún Shinyanga leabhair chlárlainne chun taifeadadh a dhéanamh ar gach
teagmhas foréigin in aghaidh na mban a thagann i láthair ag na saoráidí sin.

Ag géarú luas na
gníomhaíochta maidir
le cothú agus stádas
cothaithe feabhsaithe do
mhuintir na Tansáine

Ana Macha le plúr casabhaigh a tháirgtear ag saoráid phróiseála
chomhoibríoch na bhfeirmeoiríSráidbhaile Yombo, An Tansáin
Grianghraf: Cúnamh Éireann

Ní hionann in aon chor infhaighteacht agus cáilíocht na seirbhísí
sláinte ar fud na Tansáine, agus tá easpa seirbhísí sláinte le
sonrú i gceantair thuaithe iargúlta go háirithe. In 2013, d’oibrigh
Éire leis an Aireacht Sláinte d’fhonn a chinntiú go ndearnadh
leithdháileadh níos cothroime ar chistiú deontóra um sheirbhísí
sláinte do cheantair, bunaithe ar riachtanais sláinte na ndaoine,
rátaí bochtaineachta, limistéar talún agus daonra.
Ina theannta sin, thacaigh Éire le Rialtas na Tansáine chun plean
feidhmithe a chur i gcrích don Straitéis Náisiúnta Cothaithe,
agus chun Treoir Náisiúnta an Uachtaráin chun Gnímh Cothaithe
a sheoladh, arbh príomhchéimeanna iad araon maidir le
gníomhaíocht a luathú i ndáil le cothú agus stádas cothaithe
feabhsaithe do mhuintir na Tansáine.
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Rinneadh dul chun cinn freisin maidir le hioncam na bhfeirmeoirí
ar ghabháltas beag a mhéadú. Le tacaíocht ó Chúnamh Éireann,
seoladh mol bainne déiríochta chun dálaí margaidh níos fearr a
chruthú d’fheirmeoirí déiríochta. Trí oibriú agus díol i gcomhar
lena chéile, is féidir le feirmeoirí praghsanna níos airde a
éileamh. Tá 1,200 coimeádaí beostoic san iomlán tar éis páirt a
ghlacadh sa tionscadal go dtí seo.

Staidéar Cáis sa Tansáin

Ag tabhairt
seirbhísí sláinte
riachtanacha go
dtí mná tuaithe

Bíonn deacracht ag mná torracha i
gCeantar Babati na Tansáine taisteal
chuig ionaid sláinte mar gheall ar
achar, drochbhóithre agus easpa
iompair phoiblí nó easpa airgid le
haghaidh iompair.

D’aithin an tSiúir Mary, Mátrún ospidéal cheantar
Babati, a gcuid deacrachtaí agus chuir sí ar bun
clinicí réamhbhreithe soghluaiste chun a chinntiú
go bhfuil seirbhísí sláinte riachtanacha ar fáil do
mhná i gceantair thuaithe nach bhfuil rochtain
éasca orthu.

Ospidéal Dareda Ceantar Babati, An Tansáin.
Grianghraf: Cúnamh Éireann

Ritheann an tSiúir Mary sé chlinic soghluaiste
gach mí anois, agus is cúis bhróid di go bhfuil
seirbhísí réamhbhreithe á soláthar aici don oiread
ban sa phobal. Is féidir mná a thástáil le haghaidh
VEID freisin, agus tugtar faisnéis thábhachtach
dóibh faoin tsláinte agus faoin gcothú, agus
spreagtar iad chun a gcuid leanaí a thabhairt ar
an saol i saoráid shláintiúil.
Is féidir na clinicí réamhbhreithe soghluaiste
a chur ar fáil toisc go gcinntíonn an Ciste um
Chiseán Sláinte, lena dtacaíonn Cúnamh Éireann,
go bhfuil breosla ar fáil chun oibrithe cúram
sláinte a iompar, agus go gcuirtear cógais agus
seirbhísí tástála riachtanacha ar fáil do na clinicí i
gcomhair mná torracha.

https://www.irishaid.ie/what-we-do/countrieswhere-we-work/our-partner-countries/tanzania/
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PRÍOMH THÍORTHA COMHPHÁIRTÍOCHTA
Daonra: 1.2 milliún
An céatadán den daonra atá ag maireachtáil ar níos lú ná $1.25 in aghaidh an lae:: 37.4%
Rangú na Náisiún Aontaithe um an IFD 2013: 134 as 187 tír
Tír Chomhpháirtíochta ón mBliain: 2002

Tíomór Thoir
Tacú le fás trí mhicreaghnóthais agus trí ghnóthais bheaga
Faoin 2013 bhí méadú tagtha ar acmhainn na bpobal áitiúil agus an Rialtais ar leibhéal na
gceantar agus na bhfo-cheantar, lena n-áirítear pleanáil bhonneagair, bainistíocht tionscadail
tógála agus buiséadú.
Tugadh tacaíocht do bhunú agus fás na micreafhiontar agus na bhfiontar beag a bhí ag gabháil
d’eallaigh agus don ghairneoireacht trí oiliúint agus seirbhísí a sholáthar do ghnóthais.
Cuireadh feabhas ar bhainistíocht airgeadais phoiblí san Aireacht Airgeadais trí bhunú córas
agus nósanna imeachta ní ba láidre i ndáil le buiséadú, iniúchadh, agus soláthar.

Bhí Cúnamh Éireann
ar cheann de na chéad
deontóirí a bhunaigh
láithreacht i dTíomór
Thoir tar éis bhunú
rialtas idirthréimhse
na Náisiún Aontaithe
sa tír in 2000.
Síológa atá réidh le trasphlandú chuig garraithe glasraí Tíomór Thoir.
Grianghraf: Annabella Skof, ILO

Bhí Cúnamh Éireann ar cheann de na chéad deontóirí a
bhunaigh láithreacht i dTíomór Thoir tar éis bhunú rialtas
idirthréimhse na Náisiún Aontaithe sa tír in 2000.
Tá Tíomór Thoir i bhfeighil a chuid forbartha féin anois, ag baint
úsáide as a chuid acmhainní féin, agus tá an tír féintuilleamaíoch
anois. Dúnadh Misean na hÉireann i dTíomór Thoir go hoifigiúil
i mí Dheireadh Fómhair 2012. Choinnigh Cúnamh Éireann
oifig shealadach le foireann áitiúil ar bun go dtí an 31 Márta
2013, chun tabhairt chun críche an chláir a bhainistiú. Tugann
Ambasadóir na hÉireann, atá bunaithe i Singeapór, cuairt rialta
ar an oifig.
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Leanann Cúnamh Éireann ag tacú le líon beag clár amhail an
Clár Tacaíochta Rialtais Áitiúil, agus an clár Deiseanna Gnó agus
Seirbhísí Tacaíochta. I láthair na huaire, tá Cúnamh Éireann ag
pleanáil meastóireachta ar rannpháirtíocht na hÉireann le Tíomór
Thoir le dhá bhliain déag anuas, chun éachtaí a mheasúnú
agus sainaithint a dhéanamh ar cheachtanna a foghlaimíodh
a d’fhéadfaí a chur i bhfeidhm ar ár rannpháirtíocht i stáit
leochaileacha.

Staidéar Cáis i Tíomór Thoir

Ag cur feabhais
ar chleachtais
feirmeoireachta i
dTíomór Thoir

Feirmeoirí glasraí agus síológa á bhfás acu Tíomór Thoir.
Grianghraf: ILO

Dhá bhliain ó shin, bhí feirmeoirí in
Maubisse i gcruachás agus iad ag
iarraidh a gcuid glasraí a dhíol.

In ainneoin thaithí na nglún, theip ar na feirmeoirí
in Maubisse dul chun cinn a dhéanamh mar
gheall ar rochtain theoranta ar an margadh,
easpa soláthairtí talmhaíochta, agus modhanna
feirmeoireachta seanaimseartha. Thosaigh cúrsaí
ag athrú i mBealtaine 2012 nuair a chuaigh
cuideachta ghairneoireachta áitiúil, Feirm
Josephina, i mbun comhpháirtíochta leis na
feirmeoirí. Thug an chuideachta síolta glasraí agus
teicnící feirmeoireachta nua go dtí na feirmeoirí,
agus thaispeáin sí dóibh conas glasraí orgánacha
a fhás agus múirín orgánach a dhéanamh. Nuair
a tháinig séasúr an fhómhair, chabhraigh an
chuideachta leis na feirmeoirí an fómhar a bhaint,
d’íoc sí iad ar an láthair, agus d’iompair sí na glasraí
lena ndíol in ollmhargaí sa phríomhchathair, Dili.
Roimh an gcomhpháirtíocht le Feirm Josephina,
thuill na feirmeoirí SAM$100 sa bhliain, ach anois
tuilleann siad an méid céanna in aon seachtain
amháin! Chuidigh an tionscadal, a bhí á reáchtáil
ag an Eagraíocht Idirnáisiúnta Saothair le tacaíocht
ó Chúnamh Éireann, le pobal áitiúil feabhas a chur
ar a gcuid cleachtas feirmeoireachta, forbairt a
dhéanamh ar a rochtain ar an margadh, fostaíocht
ar ardchaighdeán a chruthú do dhaoine áitiúla agus
tacú le forbairt fiontar beag agus meánmhéide.

https://www.irishaid.ie/what-we-do/countrieswhere-we-work/othercountries/timor-leste/
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PRÍOMH THÍORTHA COMHPHÁIRTÍOCHTA
Daonra: 35.6 million
An céatadán den daonra atá ag maireachtáil ar níos lú ná $1.25 in aghaidh an lae: 51.5%
Rangú na Náisiún Aontaithe um an IFD 2013 161 as 187 tír
Tír Chomhpháirtíochta ón mBliain: 1994

Uganda
Tacú le heagraíochtaí chun cearta an duine, an dea-rialachas
agus an chuntasacht a neartú
2010

2013

Tháinig méadú ar líon na bpáistí a chríochnaigh a gcuid bunscolaíochta i Uganda ó 54% in 2010
go dtí 67% in 2013, agus an líon céanna buachaillí agus cailíní i gceist.
Faoi dheireadh mhí an Mheithimh 2013, bhí cóireáil fhrith-aisvíreasach á cur ar 566,046 duine
ar fud Uganda.
I Réigiún Busoga, ina bhfuil clár Foréigin Inscne Chúnamh Éireann á chur i bhfeidhm, tá méadú
18% tagtha ar líon na gcásanna foréigean inscne a thuairiscítear do na húdaráis.

Ag cloí leis an
mbéim láidir
ar thacú leis na
daoine is boichte
agus is leochailí

Baill den phobal agus iad ag tochailt damba gleanna Ceantar Kotido, Karamoja.
Grianghraf: Cúnamh Éireann

In 2013, tar éis chur ar fionraí chistiú na hÉireann trí chórais
Rialtais i Uganda, mar gheall ar chalaois shuntasach ag Oifig an
Phríomh-Aire, chuir an Ambasáid i bhfeidhm clár eatramhach trí
chomhpháirtithe iontaofa neamhrialtais. Leis an gcur chuige sin,
coinníodh an bhéim láidir ar thacú leis na daoine is boichte agus
is leochailí, go háirithe i réigiún Karamoja.

Rialachas Daonlathach, lenar tacaíodh le níos mó ná
75 eagraíocht ar fud Uganda a bhíonn ag obair chun cearta
an duine, an dea-rialachas agus an chuntasacht a neartú.
Leanann Éire ag tacú le hArd-Iniúchóir na tíre, a d’imir ról
lárnach maidir le leasanna chlár Chúnamh Éireann agus
mhuintir Uganda a chosaint.

I measc na bpríomhréimsí ina ndearnadh dul chun cinn in
2013 bhí tús a chur le clár tógála scoile agus athshlánaithe,
cur i bhfeidhm leanúnach na gclár tacaíochta le haghaidh
cóireála VEID, agus cur i gcoinne an fhoréigin in aghaidh na
mban. Le tacaíocht ó Chúnamh Éireann, cuireadh deontais
chúnaimh shóisialta ar fáil do 91,000 duine lena n-áirítear daoine
breacaosta, daoine faoi mhíchumas, agus ceannairí teaghlach
ar mná nó páistí iad. Cuireadh €2.7 milliún ar fáil don Chiste um

In Karamoja, thacaigh Cúnamh Éireann leis an gClár Slite
Beatha de chuid Oxfam, lenar cuireadh iasachtaí beaga ar fáil
d’fheirmeoirí ban, lenar tógadh gránstórais agus lena cuireadh
oiliúint ar oibrithe pobail a bhíonn ag plé le sláinte ainmhithe.
Thacaigh an comhpháirtí Éireannach, Traidlinks, le fiontair
bheaga agus mheánmhéide maidir le naisc thrádála a chruthú i
Réigiún Oirthear na hAfraice, lena n-áirítear Uganda.
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Staidéar Cáis i Uganda

Ag infheistiú
sa todhchaí

Tá Veronica Obotha 74 bliana d’aois,
agus tá cónaí uirthi i sráidbhaile
Owinyopielo i gceantar Nebbi.
Baintreach is ea í agus tá seisear
páiste aici a mhaireann. Tá sí ina cónaí
le beirt duine garchlainne léi, a bhfuil
a dtuismitheoirí básaithe.

Lena híocaíocht mhíosúil 24,000 scilling (thart
ar €7) a fhaigheann sí ó na Deontais Chúnaimh
Shóisialta a dtacaíonn Cúnamh Éireann leo, tá
gabhar ceannaithe ag Veronica mar aon le 20 cuach
féir chun díon ceann tuí nua a chur ar a teach. Bain
sí úsáid as an íocaíocht freisin chun bia a cheannach
agus táillí scoile a íoc dá beirt ua, chomh maith le
grán buí agus casabhach a fhás.

Veronica Obotha agus duine garchlainne léi Sráidbhaile
Owinyopielo, Ceantar Nebbi, Grianghraf: An Clár um
Leathnú na Coimirce Sóisialaí i Uganda

Tá sí i ngrúpa coigiltis le mná eile sa sráidbhaile,
agus cuireann gach duine díobh €3 in aghaidh
na míosa i dtaisce. Thug an t-airgead sin cúnamh
di gnó a chur ar bun, ag díol pancóga le taobh an
bhóthair gach Aoine agus Domhnach.
Amach anseo, tá sé ar intinn ag Veronica leithreas
agus seomra folctha a thógáil ina teach, agus cur
lena tréad gabhar.

https://www.irishaid.ie/what-we-do/countrieswhere-we-work/our-partner-countries/uganda/
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PRÍOMH THÍORTHA COMHPHÁIRTÍOCHTA
Daonra: 89.7 milliún
An céatadán den daonra atá ag maireachtáil ar níos lú ná $1.25 in aghaidh an lae: 40.1%
Rangú na Náisiún Aontaithe um an IFD 2013: 127 as 187 tír
Tír Chomhpháirtíochta ón mBliain: 2007

Vítneam
Tacú le daoine faoi mhíchumas fostaíocht tháirgiúil a fháil

2010

2013

Laghdaíodh an ráta bochtaineachta sa 62 ceantar is boichte i Vítneam de os cionn 58% in 2010, go
dtí níos lú ná 39% in 2013.

8%

6%

Idir 2007 agus 2013, laghdaíodh an ráta crandaithe i bpáistí faoi bhun cúig bliana d’aois ar bhonn
náisiúnta de 8%, agus laghdaíodh líon na bpáistí faoi bhun cúig bliana nach bhfuil a ndóthain
meáchain iontu de bheagnach 6%.
Baineadh 1,751 mír d’ábhar ordanáis neamhphléasctha (UXO), rud a chuaigh chun leasa níos mó ná
24,000 duine i Vítneam Láir.

Bronnadh 28
scoláireacht
ar chéimithe
ó Vítneam
chun tabhairt
faoi staidéar
iarchéime in
Éirinn in 2013
Bean Hmong eitneach agus í ag bailiú gráin
bhuí i gCeantar Si Ma Cai Cúige Lao Cai,
Vítneam. Grianghraf: Oxfam

Oiliúint á cur ar mháithreacha faoi bheathú forlíontach do
pháistí. Cúige Thanh Hoa, Vítneam. Grianghraf: Cúnamh
Éireann

Cúnamh Éireann i Vítneam, i Laos, sa Chambóid
agus i Maenmar
In ainneoin go bhfuil dul chun cinn mór déanta ó thaobh an
gheilleagair, tá an bhochtaineacht thromchúiseach fós go
mór i réim i gceantair ar fud Vítneam, agus i Laos agus sa
Chambóid, áit a dtacaíonn Éire le roinnt tionscadal freisin. Le
clár forbartha nua Chúnamh Éireann i Maenmar, arna bhainistiú
ag an Ambasáid, déanfar comhlánú ar an gclár daonnúil atá
ann cheana féin, atá á chur chun feidhme trí eagraíochtaí
neamhrialtasacha Éireannacha. Cuireann clár Chúnamh
Éireann i Vítneam an-bhéim ar phobail mhionlaigh eitneacha
atá ina gcónaí i limistéir shléibhtiúla thuaithe ina bhfuil an
bhochtaineacht i réim. In 2013, rinne Cúnamh Éireann cistiú
ar 170 scéim tógála thuaithe ar scála beag sna limistéir sin.
Cuireadh tús le roinnt clár nua faoin gcothú le linn na bliana
le grúpaí mionlaigh eitneacha, a bhfuil leibhéil ró-ard den
mhíchothú ag goilleadh orthu fós.
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In 2013 lean an clár Sochaí Shibhialta de chuid Chúnamh
Éireann ag cistiú eagraíochtaí a oibríonn le daoine faoi
mhíchumas. Mar thoradh air sin, tá 200 duine faoi mhíchumas
a bhfuil fostaíocht shlán acu anois.
Mar chuid de chlár malartaithe oideachais Chúnamh
Éireann chun comhroinnt a dhéanamh ar cheachtanna faoi
shaincheisteanna eacnamaíochta, airgeadais agus teicniúla
a bhaineann le Vítneam agus le hÉirinn araon, bronnadh 28
scoláireacht ar chéimithe ó Vítneam chun tabhairt faoi staidéar
iarchéime in Éirinn in 2013.
Cistíonn Cúnamh Éireann an Grúpa Comhairleach um Mianaigh
agus Iontaobhas Halo maidir lena gcuid oibre ar fháil réidh le
mianaigh agus ar oideachas i ndáil le baol na mianach i Vítneam,
Laos agus sa Chambóid. In 2013, aontaíodh cistiú €500,000
do chlár cúnamh forbartha déthaobhaí nua i Maenmar agus i
mBurma, a bheidh ag díriú ar fheasacht faoi mhianaigh, chomh
maith le slite beatha agus forbairt cleachtais gnó fhreagracha.

Staidéar Cáis i Vítneam

Ag comhtháthú
daoine faoi
mhíchumas san
áit oibre

Is é Pham Quang Khoat, a rugadh i
1989, an mac is sine de theaghlach
bocht i gCúige Ha Nam. Nuair a bhí
sé 16 mhí d’aois, d’fhág babhta fada
fiabhrais pairilis ar a chos dheas.

Tá cúnamh faighte aige ó thionscadal atá á
chur i bhfeidhm ag an Vietnam Veterans of
America Foundation, le tacaíocht ó Chúnamh
Éireann. Ghlac seisean agus naonúr eile atá
faoi mhíchumas páirt in intéirneacht, ag forbairt
teicneolaíocht ríomhaireachta agus á cur
i bhfeidhm.

An tUasal Pham Quang Khoat le táirgí lámhdhéanta ar
taispeáint ag a áitreabh gnó Hanáí, Vítneam.
Grianghraf: Pham Tung Lam

D’fhág an intéirneacht é leis an taithí a raibh gá
léi, agus chuir sí ar fáil an spreagadh agus an
mhuinín chun post cobhsaí a fháil i gcuideachta
dearaidh ghrafaigh. Dúirt Khoat “Is féidir le daoine
faoi mhíchumas a bheith i mbun oibre – is mian
leo a gcuid a dhéanamh don tsochaí”. Cé go
bhfuil cuimsiú na ndaoine faoi mhíchumas fós ina
dhúshlán i Vítneam, déanann tionscadail mar seo
an-difríocht trí chabhrú le daoine ar nós Khoat iad
féin a chomhtháthú go rathúil isteach san áit oibre.

https://www.irishaid.ie/what-we-do/countrieswhere-we-work/our-partner-countries/vietnam/
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PRÍOMH THÍORTHA COMHPHÁIRTÍOCHTA
Daonra: 13.9 milliún
An céatadán den daonra atá ag maireachtáil ar níos lú ná $1.25 in aghaidh an lae: 68.5%
Rangú na Náisiún Aontaithe um an IFD 2013: 163 as 187 tír
Tír Chomhpháirtíochta ón mBliain: 1980

An Tsaimbia
Ag feabhsú na rochtana ar an oideachas, mar aon
le caighdeán an oideachais
Tá 97% de na páistí in aois bunscoile ag freastal ar an scoil anois, agus beagnach an líon
céanna cailíní agus buachaillí i gceist.

59,550

Tá Aistrithe Airgid Thirim Sóisialta faighte ag 59,550 duine, ar mná iad 83% díobh. I dtuarascáil
meastóireachta cláir ar thacaigh an Rialtas léi i mí Aibreáin 2013, léiríodh fianaise ar laghdú ar
an mbochtaineacht agus feabhas ar shlándáil an tsoláthair bhia, ar shláinte agus ar chothú i
measc na bpáistí a bhain tairbhe as na híocaíochtaí.
Sonraíodh i Measúnú Neamhspleách um Chaiteachas Poiblí agus Chuntasacht Airgeadais
(2009-2011) go bhfuil dul chun cinn leanúnach déanta i roinnt réimsí tábhachtacha airgeadais
de chuid an Rialtais, lena n-áirítear bainistíocht phárolla agus an próiseas buiséadaithe.

In 2013, lean
Éire ag obair le
comhpháirtithe
chun rochtain ar
an oideachas a
fheabhsú, mar
aon le caighdeán
an oideachais
Daltaí ag Pobalscoil Mancilla Lusaka, An tSaimbia.
Grianghraf: Cúnamh Éireann

Ba in 2013 a cuireadh i bhfeidhm Straitéise Tíre nua Chúnamh
Éireann don tSaimbia, 2013-2017. Ag obair leis an Rialtas, le
heagraíochtaí neamhrialtasacha agus le hinstitiúidí taighde,
leanadh faoin gclár nua ag tacú le hoideachas, coimirce
shóisialta agus dea-rialachas, taobh le fócas nua ar shlite beatha,
ar bhia agus ar shlándáil i dtaobh cothaithe.
In 2013, lean Éire ag obair le comhpháirtithe chun rochtain ar
an oideachas a fheabhsú, mar aon le caighdeán an oideachais.
Cuireadh tacaíocht ar fáil do rolladh amach na n-íocaíochtaí
coimirce sóisialta i 19 gceantar. Tar éis dianstocaireachta ó
dheontóirí, Éire san áireamh, tá gealltanas tugtha ag Rialtas
na Saimbia go ndéanfar méadú suntasach ar íocaíochtaí airgid
thirim shóisialta ar fud na tíre.
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Cuireadh tús le clár nua sa Chúige Thuaidh, atá tearcfhorbartha,
ina bhfuil láithreacht ag Éirinn le 30 bliain anuas. Leis an gclár
sin, a chuirfear i bhfeidhm i gcomhpháirtíocht le Self-Help
Africa, eagraíocht neamhrialtasach de chuid na hÉireann, tugtar
tacaíocht do theaghlaigh maidir le bia níos cothaithí a fhás agus
a ithe, agus tuilleadh bia a dhíol le margaí áitiúla agus náisiúnta,
chomh maith le foinsí eile ioncaim a ghineadh.

Staidéar Cáis sa tSaimbia

Rochtain ar
an oideachas
do pháistí
leochaileacha

Pobalscoileanna, rogha inmharthana
don oideachas sa tSaimbia. Tá dhá
phost ag an múinteoir Edify Siankal:
bíonn sé ag múineadh i rith an lae i
bPobalscoil Oscailte Mancilla i gceantar
faoi mhíbhuntáiste ar imeall Lusaka.

Is beag íocaíocht a fhaigheann sé ar an obair
sin, más íocaíocht ar bith, toisc go bhfuil Mancilla,
ina bhfuil 690 dalta leochaileach, á rith trí shíntiúis
ón bpobal.

Edify Siankali le múinteoirí deonacha eile Pobalscoil
Mancilla, Lusaka, An tSaimbia. Grianghraf: Cúnamh
Éireann

Chun airgead a thuilleamh, díolann an tUasal
Siankali éadaí athláimhe sa tráthnóna: “Níl sé éasca
a bheith ag obair gan íocaíocht, ach chonaic mé
na páistí sa phobal agus iad ag fulaingt toisc nach
raibh oideachas á chur orthu. Is gá dom difríocht a
dhéanamh, agus sin é an fáth a bhfuilim sásta obair
ar bheagán íocaíochta,” a dúirt sé.
Sa tSaimbia, tugann Cúnamh Éireann deontas
bliantúil do Phobalscoileanna Oscailte na Saimbia,
scátheagraíocht i gcomhair pobalscoileanna,
chun a chinntiú gur féidir le dílleachtaí agus le
páistí leochaileacha rochtain a fháil ar oideachas
ardchaighdeáin. Úsáidtear an t-airgead sin chun
ábhair theagaisc a cheannach, oiliúint a chur ar
mhúinteoirí agus abhcóideacht a dhéanamh do
thacaíocht níos mó ón rialtas.

https://www.irishaid.ie/what-we-do/countrieswhere-we-work/our-partner-countries/zambia/
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Tíortha Comhpháirtíochta Eile
Daonra: 6.1 milliún
An céatadán den daonra atá ag maireachtáil ar níos lú ná $1.25 in aghaidh an lae: 53.4%
Rangú na Náisiún Aontaithe um an IFD 2013: 177 as 187 tír

Siarra Leon
Cuireadh cóireáil ar os cionn 27,000 páiste a raibh géar-mhíchothú trom orthu in 2013, agus
tháinig ardú ar chéatadán na nAonad Sláinte a sholáthraíonn cóireáil don ghéar-mhíchothú trom
do pháistí faoi bhun a cúig bliana d’aois, ó 21% go 37%.
Tugadh tacaíocht theicniúil agus ábhair d’fhórsa póilíní Siarra Leon i gcomhair imscrúdú a
dhéanamh ar chionta foréigean inscne, agus cuireadh oiliúint ar 35 ionchúisitheoir póilíní, a
chuireann ionadaíocht dhlíthiúil ar fáil d’íospartaigh na mí-úsáide.

In 2013, d’fhógair
Rialtas na hÉireann
go bhfuil Siarra
Leon ina Príomhthír
Chomhpháirtíochta nua

Sidikie Gbla - dalta ag Scoil Naomh Seosamh do na Daill agus
dóibh siúd a bhfuil Lagú Éisteachta orthu Makeni, Siarra Leon.
Grianghraf: Cúnamh Éireann

Tá Éire ag obair ar an láthair i Siarra Leon ó 2005 i leith, agus bhí
ról ceannaireachta aici ar shaincheisteanna an chomhionannais
inscne agus an chothaithe
Bhí na cláir ar tacaíodh leo in 2013 dírithe ar shlándáil
bia, cothú, inscne, agus rialachas. San áireamh lenár
gcomhpháirtithe bhí gníomhaireachtaí de chuid na Náisiún
Aontaithe agus roinnt eagraíochtaí neamhrialtasacha
idirnáisiúnta. Tá Éire ina príomhdeontóir um chúrsaí inscne,
agus is aici atá ról an tionólaí deontóra don tionscnamh SUN
(Scaling Up Nutrition) i Siarra Leon.
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In 2013, d’fhógair Rialtas na hÉireann go bhfuil Siarra Leon ina
Príomhthír Chomhpháirtíochta nua i gcomhréir leis an intinn
a cuireadh in iúl in One World, One Future i ndáil le díriú níos
mó ar staideanna leochaileachta, áit a bhfuil na riachtanais
is mó. Léiríonn rannpháirtíocht dhíreach na hÉireann i Siarra
Leon ár dtiomantas chun tacú leis an athrú céime rathúil ar
thíortha atá ag teacht chucu féin tar éis coimhlinte nó tar éis
géarchéimeanna daonnúla. Déanfar straitéis nua tíre a fhorbairt
in 2014 chun comhpháirtíocht na hÉireann le Siarra Leon sa
todhchaí a threorú.

Staidéar Cáis i Siarra Leon

Ag cur feabhais
ar cháilíocht na
beatha in Bonthe

Muileann rís ar mhór-scála is ea Ionad
Gnó Talmhaíochta (IGT) Wabinaloh, a
bunaíodh in Bonthe mar chuid de chlár
talmhaíochta agus slándála bia na
hEagraíochta Bia agus Talmhaíochta,
le tacaíocht ó Chúnamh Éireann.

Soláthraíonn an muileann rochtain ar threalamh
um shaothrú, baint agus próiseáil barr do bhaill na
10 n-eagraíocht feirmeoir-bhunaithe sa cheantar
áitiúil, ar grúpaí óige iad ceithre chinn acu. Is iad
na príomhbharraí a tháirgtear den chuid is mó
ná casabhach, rís, piseanna talún agus arbhar.
Cuireann baill i láthair a bPlean Gnó, a bhfuil siad
bródúil as agus a forbraíodh i rith cúrsa oiliúna
gnó, agus déanann siad cur síos ar an bplean atá
acu 500 acra talún a fháil le haghaidh an IGT.

Ya Bomposseh Kanu, Ceannaire an ghrúpa áitiúil
feirmeoirí beaga, ag ceann de an 22 Ionad Gnó
Talmhaíochta arna gcistiú ag Cúnamh Éireann. Port
Loko, Siarra Leon. Grianghraf: Cúnamh Éireann

Nuair a chuirtear ceist orthu cé chomh sásta atá
siad lena gcuid gníomhaíochtaí IGT, deir baill
go dtugann an tIonad an deis dóibh féin agus
don phobal feabhas a chur ar a mianach saoil trí
threalamh a fhágann an obair níos éasca agus trí
ioncaim mhéadaithe.

https://www.irishaid.ie/what-we-do/countrieswhere-we-work/our-partner-countries/sierraleone/
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Tíortha Comhpháirtíochta Eile
Daonra: 4.2 milliún
An céatadán den daonra atá ag maireachtáil ar níos lú ná $1.25 in aghaidh an lae: 83.8%
Aontaithe um an IFD 2013: 177 as 187 tír

An Libéir
Thacaigh an cistiú a chuir Cúnamh Éireann ar fáil do Chiste na hEarnála Sláinte sa Libéir le
méadú i líon na mbreitheanna a raibh pearsanra oilte i láthair lena linn ó 44% go 50%. Tháinig
méadú ar an gcéatadán leanaí faoi aon bhliain d’aois a ndearnadh imdhíonadh iomlán orthu ó
80% go 90% in 2013.
Bhain breis is milliún duine sochar as uisce glan toisc gur tógadh níos mó ná 3,000 tobar,
pointe uisce uirbigh agus scagaire bithghainimh faoi Mhárta 2013.

Is príomhfhócas dár
gclár é córais sláinte
na tíre agus na
bunseirbhísí cúram
sláinte príomhúil
a neartú.

Bettina Bornor – Altra i gClinic Sláinte Chocolate City An Libéir.
Grianghraf: Cúnamh Éireann

In 2013, lean Éire ag cuidiú le muintir na Libéire an tír a atógáil
tar éis tréimhse fhada coimhlinte. Tacaíonn clár forbartha
na hÉireann leis an Libéir le hathfhoirgníocht agus forbairt
fhadtéarmach. I measc ár gcomhpháirtithe tá Rialtas na
Libéire, gníomhaireachtaí de chuid na Náisiún Aontaithe agus
eagraíochtaí neamhrialtasacha. Na cláir ar tacaíodh leo in
2013, chuidigh siad le feabhas a chur ar shláinte, uisce agus
sláintíocht, le foréigean inscne a laghdú, agus le hathchóiriú a
dhéanamh ar earnáil na slándála.

na hAireachta Sláinte agus Leasa Shóisialaigh. Cuireadh cistiú
ar fáil d’eagraíochtaí neamhrialtasacha i gcomhair bunseirbhísí
sláinte a sheachadadh, agus chun feabhas a chur ar rochtain
inbhuanaithe ar sheirbhísí uisce, sláintíochta agus sláinteachais.
Chun an tslándáil agus an chobhsaíocht a athneartú, thacaigh
Cúnamh Éireann chomh maith le hoiliúint ghairmiúil a chur ar
fhórsa Náisiúnta Póilíní na Libéire. Tá Straitéis Tíre nua á forbairt
ag Cúnamh Éireann don Libéir faoi láthair.

Is príomhfhócas dár gclár é córais sláinte na tíre agus na
bunseirbhísí cúram sláinte príomhúil a neartú. Díríodh an chuid
is mó dár gcistiú in 2013 trí Chiste na hEarnála Sláinte de chuid
https://www.irishaid.ie/what-we-do/countrieswhere-we-work/othercountries/liberia/

LEATHANACH 36 | Tuarascáil Bhliantúil Chúnamh Éireann 2013

Tíortha Comhpháirtíochta Eile
Daonra: 4.29 milliún
Rangú na Náisiún Aontaithe um an IFD 2013: 110 as 187 tír

An
Phalaistín
Shroich an ráta rollaithe comhlán in oideachas bunúsach i scoileanna arna reáchtáil ag an
Údarás Palaistíneach 95.9% in 2013.
Tháinig laghdú ar rátaí luathfhágála scoile i scoileanna ullmhúcháin agus bunscoileanna
UNRWA i gcás buachaillí agus cailíní araon le linn na scoilbhliana 2012/2013.

Ag cur feabhais
ar cháilíocht na
beatha do na
Palaistínigh is
leochailí

Páistí ag filleadh abhaile ón scoil. An Phalaistín
Grianghraf: Dieter Telemans/Panos.

Féachann tacaíocht na hÉireann do phobal na Palaistíne cur
le feabhas inbhuanaithe ar cháilíocht na beatha i gcás na
bPalaistíneach is leochailí, agus tacaíocht láidir pholaitiúil á
soláthar ag an am céanna i ndáil le deireadh a chur leis an
gcoimhlint idir mhuintir Iosrael agus mhuintir na Palaistíne trí
réiteach dhá stát. Díríonn an clár go háirithe ar an oideachas,
réimse atá ríthábhachtach maidir le hinmharthanacht
eacnamaíoch fhadtéarmach na Palaistíne.
Cuireadh €10.7 milliún ar fáil in 2013, lenar áiríodh tacaíocht
d’obair Ghníomhaireacht na Náisiún Aontaithe um Fhaoiseamh
agus Oibreacha le dídeanaithe Palaistíneacha (UNRWA),
do Phlean Straitéiseach Forbartha Oideachais an Údaráis
Phalaistínigh, agus d’eagraíochtaí na sochaí sibhialta, sa

Phalaistín agus in Iosrael araon, a dhéanann abhcóideacht ar
son chearta an duine. Thug an tAire Stáit, Joe Costello, cuairt
ar an bPalaistín in 2013 chun clár forbartha na hÉireann a
fheiceáil, agus bhuail sé le hionadaithe sinsearacha de chuid
Rialtas na Palaistíne, le heagraíochtaí na sochaí sibhialta agus
le heagraíochtaí daonnúla. Leis an gcuairt, cuireadh an deis ar
fáil don Aire an staid dhaonnúil a fheiceáil ar a shon féin, agus
go háirithe an staid i nGaza, áit a raibh cúrsaí ag dul in olcas.
Le linn dó cuairt a thabhairt ar ionad leithdháilte UNRWA i
nGaza, chonaic an tAire an chaoi a bhfuil clár na hÉireann ag
cabhrú chun cúnamh bia a bhfuil géarghá leis a chur ar fáil do
theaghlaigh leochaileacha Palaistíneacha.
https://www.irishaid.ie/what-we-do/countrieswhere-we-work/othercountries/palestine/
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Tíortha Comhpháirtíochta Eile
Daonra: 50.7 milliún
An céatadán den daonra atá ag maireachtáil ar níos lú ná $1.25 in aghaidh an lae: 13.8%
Rangú na Náisiún Aontaithe um an IFD 2013: 121 as 187 tír

An Afraic Theas
30%

Faoi dheireadh na bliana 2013, bhí dul chun cinn mór déanta ag an Afraic Theas sa troid i gcoinne
VEID agus SEIF, bhí cóireáil VEID á rochtain ag 2.2 milliún duine, agus bhí líon na n-ionfhabhtuithe
VEID nua laghdaithe ó 540 000 ionfhabhtú nua in 2004 go dtí 370 000 cás in 2013.
Cuireadh staidéar cuimsitheach ar tháscairí um Fhoréigean Inscne i gcrích in Limpopo, a chuirfidh
sonraí stóinsithe ar fáil don Rialtas, d’eagraíochtaí neamhrialtasacha agus do chomhpháirtithe
forbartha chun tomhas agus monatóireacht a dhéanamh ar mhéid, éifeacht agus chostas an
fhoréigin in aghaidh na mban i gCúige Limpopo.

Ag laghdú an
fhoréigin inscne
agus ag tacú
leo siúd a bhfuil
VEID, SEIF agus
an eitinn orthu

Oiliúint na nOiliúnóirí faoi threoir SAfAIDS
Cúige Limpopo, An Afraic Theas.Grianghraf:
Jacky Mukwevho

Tá sé ina aidhm ag clár na hÉireann san Afraic Theas an
foréigean inscne a laghdú, agus tacaíocht fheabhsaithe,
chomhtháite a sholáthar ar leibhéal an phobail do dhaoine a
bhfuil VEID, SEIF nó an eitinn orthu. Tá sé dírithe freisin ar
fheabhas a chur ar chumas chun cur le fás agus forbairt shocheacnamaíoch na hAfraice Theas.
Tá gné amháin den chlár i bhfeidhm i gCúige Limpopo. I rith
2013, agus é ag obair trí chomheagraíochtaí neamhrialtasacha,
chabhraigh an clár le seirbhísí agus timpeallacht thacúil a
sholáthar d’íospartaigh ionsaí gnéasaigh, foréigean teaghlaigh,
mí-úsáid páistí agus VEID agus SEIF. Cuireadh cláir um
ardú feasachta i bhfeidhm d’fhir agus do bhuachaillí ar na
saincheisteanna sin.
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Tá an clár dírithe ar chumas acmhainní daonna a neartú thar
réimse earnálacha d’fhonn fás socheacnamaíoch a éascú i
gcomhréir le Straitéis na hAfraice de chuid na Roinne Gnóthaí
Eachtracha agus Trádála. Trí Chlár Comhaltachta Kader Asmal,
cuireadh tacaíocht ar fáil do suas le 10 mac léinn chun tabhairt
faoi staidéir iarchéime sa bhainistíocht gnó, sa riarachán
poiblí agus in eolaíocht an bhia in 2013. In 2013, lean Éire ag
tacú leis an Roinn Trádála agus Tionscail maidir le Criosanna
Geilleagracha Speisialta a bhunú

https://www.irishaid.ie/what-we-do/countrieswhere-we-work/othercountries/south-africa/
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James B Charles, Agranamaí Allamuigh, An tIonad Taighde um Chána Siúcra Kibaha, An Tansáin. Grianghraf: Cúnamh Éireann
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Tíortha Comhpháirtíochta Eile
Daonra: 13.1 milliún
Rangú na Náisiún Aontaithe um an IFD 2013: 172 as 187 tír

An Tsiombáib
10,000

Chuir comhpháirtithe neamhrialtasacha Chúnamh Éireann sa tSiombáib i bhfeidhm cláir VEID
agus SEIF chuimsitheacha faoinar cuidíodh le níos mó ná 10,000 duine.
Tríd an gClár Tacaíochta Comhtháite a fuair tacaíocht ó Chúnamh Éireann, rinneadh scagadh ar
29,788 bean i gcomhair ailse cheirbheacs sa tSiombáib in 2013.

Tá gach saoráil sláinte
ag soláthar seirbhísí
gnáth-imdhíonta anois.

Máithreacha agus páistí ag feitheamh ag clinic sláinte. An tSiombáib
Grianghraf: Giacomo Pirozzi/Panos

I rith 2013, thacaigh Éire leis an gCiste Idirthréimhse Sláinte lena
chinntiú go bhfuil ar a laghad beirt dochtúir agus bean chabhrach
amháin ag gach ospidéal ceantair sa tSiombáib. Roimhe seo,
ní raibh dochtúir ar an bhfoireann ag formhór na n-ospidéal
ceantair, agus bhí go leor post altranais nach raibh líonta. Tá
gach saoráil sláinte ag soláthar seirbhísí gnáth-imdhíonta anois,
agus tá clúdach vacsaíne níos mó ná 90% bainte amach. Tríd
an gCiste Idirthréimhse Sláinte thacaíomar le soláthar agus
dáileadh cógas, tráchtearraí agus trealamh atá riachtanach i ndáil
le sláinte na máthar, sláinte an linbh nuabheirthe, agus sláinte na
bpáistí. I mí na Nollag 2013, bhí 80% de na cógais riachtanacha
ag 89% de na saoráidí.
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Mar gheall ar an gcúnamh a tugadh don Chlár Tacaíochta
Comhtháite, baineadh níos mó úsáide as pleanáil clainne, agus
as scagadh i gcomhair ailse cheirbheacs. Ina theannta sin,
thacaigh Cúnamh Éireann le trí eagraíocht neamhrialtasacha
atá bunaithe sa phobal chun clár cuimsitheach VEID agus SEIF
a chur i bhfeidhm, ar bhain níos mó ná 10,000 duine leas as,
agus lena n-áirítear cúram maolaitheach, comhairleoireacht,
cothú, comhairle, tacaíocht slí bheatha, agus VEID a chosc.
Mar thoradh ar an gclár sin agus ar chláir den chineál céanna, tá
laghdú tagtha ar líon na n-ionfhabhtuithe i measc na ndaoine atá
ag maireachtáil le VEID, agus tá níos lú deacrachtaí sláinte acu.

Staidéar Cáis sa tSiombáib

Athbhunú an
dóchais don
todhchaí:
Scéal Shamiso
Nyamutamba

Tar éis dá tuismitheoirí bás a
fháil, bhí cónaí ar Shamiso lena
seantuismitheoirí ag déanamh jabanna
uirísle chun í féin a chothabháil.

Mar gheall ar an mbochtaineacht, chinn a
seantuismitheoirí í a phósadh le fear a bhí
sean go leor le bheith ina athair aici, faoin
gcleachtas traidisiúnta ‘kuzvarira,’, faoina
bpóstar cailíní ó theaghlaigh bhochta le fir ó
teaghlaigh níos saibhre.

Shamiso agus Memory, a meantóir Ceantar Mbire,
An tSiombáib Grianghraf: ZAPSO

Ansin rinne Shamiso teagmháil leis an gclub
Sista2Sista – líonra a bhfuil sé d’aidhm aige
cearta cailíní óga a chur chun cinn agus a
chosaint, atá á reáchtáil ag Ciste na Náisiún
Aontaithe do Ghníomhaíochtaí Pobail, agus is í
a bhí mar an chéad bhall den chlub. D’inis sí an
scéal dá meantóir, a rinne idirghabháil chun an
pósadh bréige a chosc. Tá Shamiso ar ais ar scoil
anois, agus é ina fhís aici a bheith ina banphóilín
nó ina píolóta.
“Roimh an Sista2Sista, ní raibh aon duine ann a
d’fhéadfainn insint dó nó di faoi mo chruachás
agus níor mheas mé go raibh aon rud dearfach
faoi mo shaol. Ní bhínn riamh ag smaoineamh ar
an scoil, mar go raibh an todhchaí leagtha amach
dom, ach tá faoiseamh faighte agam anois,”
a dúirt Shamiso.

https://www.irishaid.ie/what-we-do/countriesFor
more information on The Village Stove
where-we-work/othercountries/zimbabwe/
Clubs
go to Irishaid.ie/stories-of-progress/

www.Irishaid.ie | LEATHANACH 41

Cuntasacht, Freagracht
agus Éifeachtacht
Cuid dhílis den Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála é Cúnamh Éireann
agus freagraíonn sé do shaoránaigh na hÉireann agus do na daoine a
mbímid ag tacú leo. Féachaimid le gach a ndéanaimid a dhéanamh go
trédhearcach.

Páistí agus iad ag glacadh páirte sa chlár scileanna saoil ‘Sissy Aminata’. Kroobay, Siarra Leon Grianghraf: Cúnamh Éireann

Déantar monatóireacht inmheánach agus seachtrach ar
na scéimeanna a dtacaímid leo agus déanann saineolaithe
neamhspleácha agus an tAonad Comh-Mheasúnaithe agus
Iniúchóireachta sa Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála
comhmheasúnú agus iniúchadh orthu. Chuireamar bailchríoch i
2013 ar athbhreithniú ar na córais inmheánacha rialúcháin agus
bainistíocht riosca ins na Príomh-Thíortha Comhpháirtíochta ar
fad. Bíonn caiteachas Chúnamh Éireann faoi scrúdú ag an ArdReachtaire Cuntas agus Ciste agus ag Coiste Iniúchóireachta
na Roinne Gnóthaí Eachtracha agus Trádála, faoi mar atá sé ag
freagairt do Oireachtas Éireann.
Chuaigh comhaltaí ón gCoiste um Chuntais Phoiblí ar cuairt
ar an Aetóip i mí na Nollag le caiteachas Chúnamh Éireann a
scrúdú. John McGuinness TD, Cathaoirleach, John Deasy TD
agus an tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste a bhí sa toscaireacht
sin. Thacaigh Cúnamh Éireann i 2013 le Eagraíocht Idirnáisiúnta
na bhForas Uachtaracha Iniúchóireachta (INTOSAI) a bhíonn ag
forbairt acmhainn na bhforas náisiúnta iniúchóireachta, agus
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leis an Tionscnamh Idirnáisiúnta um Chúnamh Trédhearcach
a bhíonn ag saothrú caighdeáin tuairiscíochta don chaiteachas
ar chúnamh idirnáisiúnta. Is í INTOSAI an scáth-eagraíocht
idirnáisiúnta do na hiniúchóirí seachtracha rialtais.
Cuireann Cúnamh Éireann béim láidir ar thorthaí cruthanta,
inbhuanaithe, a bhaint amach, agus ar cheannaireacht láidir agus
cumas bainistíochta a neartú i measc ár gcomhpháirtithe le go
mbeidh an cúnamh a thugaimid níos éifeachtaí. Chuir an Coiste
Cúnamh Forbartha san OECD tús le piarmheasúnú ar Chúnamh
Éireann i 2013; foilseofar toradh an mheasúnaithe sin i 2014.
Is é an próiseas measúnaithe seo an príomhshlat tomhais ar
éifeacht agus ar fhiúntas na gclár cúnaimh, dar leis na deontóirí
idirnáisiunta go léir.

https://www.irishaid.ie/what-we-do/our-priority-areas/
governance/strengthening-accountability/

Cúnamh Éireann i bpáirt
le ENR

Comhpháirtíocht le Eagraíochtaí Neamh-Rialtasacha (ENR)
Bíonn lear mór eagraíochtaí ón sochaí shibhialta, ENR as Éirinn ina
measc, ina bpríomhpháirtithe fós ag Cúnamh Éireann. Ball ríthábhachtach
den daonlathas folláin iad na heagraíochtaí seo. Cuireann siad le bisiú
an rialachais agus na gcearta daonna agus cuireann siad bunseirbhísí
ar fáil in áiteanna nach dtig leis na stáit é a dhéanamh, beartaíocht atá
úimléideach go maith.
Bhí an tacaíocht
a thugamar do
chomhpháirtithe
neamhrialtasacha
fós dírithe ar chur
chuige atá bunaithe
ar thorthaí

Campas YA in Beira, Mósaimbíc.
Grianghraf: Serve

Nelson Taremba (26) lasmuigh dá shiopa
bearbóra, a chuir sé ar bun le cistí.
Micrea-Chreidmheasanna. Beira, Mósaimbíc
Grianghraf: Serve

Thacaigh Cúnamh Éireann lena chuid páirtithe ENR,
idir Éireannach agus idirnáisiúnta, maidir le scéimeanna
fadtéarmacha a chur i gcrích i 2013 i réimsí na sláinte, an
oideachais, rialachais, míchumais, slí bheatha, talmhaíocht,
coimirce shóisialta agus cearta daonna.
Cur chuige ar mhaithe le torthaí is bun leis an tacaíocht do
pháirtithe ENR i gcónaí. Déantar an obair a mheas ar a tionchar
ar an bhforbairt inbhuanaithe ar an bhfadtéarma. Ligeann sé
seo dár bpáirtithe a léiriú go soiléir cén buanathrú chun tairbhe
atá siad a dhéanamh ar mhaithe le daoine bochta ar imeall an
phobail. Bímid i bpáirt le Dóchas, scátheagraíocht na n-ENR um
fhorbairt idirnáisiúnta in Éirinn, ag forbairt acmhainn na hearnála
seo, go háirithe maidir le bainistíocht de réir torthaí.

Tá an rochtain ar Mhicrea-Chreidmheasanna ag cur chun cinn fás na ngnólachtaí
beaga i Mósaimbíc.
Tá Ionad Oiliúna Scileanna Young Africa (YA) Mhósaimbíc ag
freagairt don ghéarchéim óg-dhífhostaíochta i gCúige Sofala.
Tá an campas, ina mbaineann breis is 1,000 mac léinn amach
céim in aghaidh na bliana, tagtha chun cinn mar mhol lárnach
don oiliúint scileanna agus don oiliúint ghnó sa phobal áitiúil.
Le tacaíocht ó Chúnamh Éireann, tá SERVE agus YA ag cur
iasachtaí micrea-chreidmheasa ar fáil do chéimithe.
In 2012 agus in 2013, fuair 34 duine óga micreachreidmheasanna. Tá níos mó ná leath na n-iasachtaí ar fad
aisíoctha. Fuair Nelson Taremba (26) iasacht €200 chun siopa
bearbóra a oscailt i gcathair Beira. Tá sé ag obair go crua chun
a ghnó a mhéadú. Ón uair a osclaíodh an siopa, tá a ioncam
míosúil méadaithe faoi dhó go dtí €200, ar ioncam maith é. Is é
an t-athrú is suntasaí i gcás Nelson ná go bhfágann an t-airgead
sin go bhfuil rogha aige féin agus ag a bhean chéile anois
maidir le conas feabhas a chur ar an saol atá á chaitheamh acu.
Chabhraigh sé lena bhean chéile cúrsa a chur i gcrích ag YA,
lena gcuirtear a thuilleadh le cumas a theaghlaigh ioncam
a thuilleamh.

https://www.irishaid.ie/what-we-do/who-we/work-with/
civil-society/
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Eagraíochtaí
Iltaobhacha
Trí bhíthin eagraíochtai iltaobhacha a tugtar 32% de chúnamh forbartha
idirnáisiúnta na hÉireann. Eagraíocht na Náisiún Aontaithe (NA), an
tAontas Eorpach (AE) agus an Banc Domhanda na príomheagraíochtaí
atá i gceist.

Is dual do na heagraíochtaí seo bheith i láthair ar fud an
domhain agus bheith ina gceannródaithe maidir le maolú ar an
mbochtaineacht agus ar an anró daonnúil san iliomad tíortha i
mbéal forbartha nach mbíonn Cúnamh Éireann i láthair iontu.
Na Náisiúin Aontaithe
Dáileadh bunús maoiniú na hÉireann do na NA i 2013 ar na
príomheagraíochtai páirtíochta, mar atá Clár Forbartha na NA
(UNDP), an Ciste Éigeandála do Leanaí (UNICEF), Oifig an
Ard-Choimisinéara le haghaidh Dídeanaithe (UNHCR), Ciste
na NA ar mhaithe leis an bPobal (UNFPA) agus an Eagraíocht
Domhanda Sláinte (WHO). Ligeann an maoiniú seo do na
heagraíochtaí comhpháirtíochta sna NA beart a dhéanamh de
réir a mbriathar agus freastal go beo ar an bpobal sa tSiria, sa
tSúdáin Theas, i bPoblacht na hAfraice Láir agus i dtíortha eile
inar tharla tubaistí daonnúla.
An tAontas Eorpach
Is é an tAontas Eorpach, maille lena chuid Ball-Stát, an
fhoinse chúnamh forbartha is mó ar domhan. Tacaíonn sé le
mórán scéimeanna i dtíortha i mbéal forbartha a fhéachann le
córais dhaonlathacha a chruthú, agus forais phoiblí a bheadh
éifeachtach agus freagrach do na saoránaigh. Bhí Éire in
Uachtaránacht an Aontais sa chéad leathbhliain i 2013.
An Banc Domhanda
Tacaíonn Grúpa an Bhainc Dhomhanda le tíortha i mbéal
forbartha agus iad i gcomhrac in éadan na bochtaineachta;
cuireann sé an cúnamh airgid agus teicniúil ar fáil is gá chun
trádáil agus infheistíocht a spreagadh.
Tá tábhacht ar leith ag baint leis an obair seo i dtíortha atá
léirscriosta ag an mbochtaineacht de dheasca coimhlinte,
a mbíonn tacaíocht uathu chun téarnamh inbhuanaithe a
bhaint amach, agus forás eacnamaíoch ag eascairt ón earnáil
phríobháideach, ar eagla go dtitfidís siar sa bhforéigean.
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Comhpháirtíocht san ArdOideachas agus sa Taighde

An tAire Stáit um Thrádáil agus Fhorbairt, Joe Costello T.D. le comhaltaí IDEAS Luimneach Grianghraf: Maxwells

CLÁR COMHALTACHTAÍ OILIÚNA

TAIGHDE

Is í aidhm an chlár comhaltachtaí acmhainn na n-eagraíochtaí
páirtíochta ins na Príomh-Thíortha Comhpháirtíochta a fhorbairt.

Aithníonn Cúnamh Éireann cén luach atá ar an taighde
agus an nuálachas chun tuiscint níos fearr a fháil ar na
modhanna oibre is éifeachtaí chun an bhochtaineacht a
laghdú agus athrú a dhéanamh ar shaol na mbocht. Tá cur
chuige Chúnamh Éireann bunaithe ar an bhfianaise, chomh
maith leis an gciall cheannaithe.

Chuir an Clár Comhaltachtaí i 2013 ar cumas 54 mac léinn as
na naoi Príomh-Thír Comhpháirtíochta staidéar iarchéime a
dhéanamh, in Éirinn agus san Afraic araon. Tá na comhaltaí in
Éirinn faoi láthair ag staidéar i gColáiste Ollscoile Átha Cliath,
Coláiste na Tríonóide, Ollscoil Chathair Átha Cliath, Ionad
Léann na Forbartha i gCamaigh, Ollscoil na hÉireann Má Nuat,
Ollscoil na hÉireann Gaillimh, Coláiste Ollscoile Corcaigh,
Institiúid Theicneólaíochta Bhaile Átha Cliath agus Institiúid
Theicneolaíochta Phort Láirge. Bronnadh 27 scoláireachtaí
breise i gColaiste Ollscoile Átha Cliath ar chéimithe as Vítneaim
a bhí ag dul i mbun cúrsaí léinn sa bhaincéireacht, airgeadas,
riarachán gnó agus réimsí teicniúla eile. Bronnadh dhá
scoláireacht faoi Chlár Kader Asmal ar mhic léinn iarchéime as
an Afraic Theas, agus scoláireacht amháin faoi Chomhaltacht
Courtney do Phoblacht na Burúine.
https://www.irishaid.ie/what-we-do/our-priority-areas/
education/fellowship

Tá Clár Comhpháirtíochta trí bliana ag Cúnamh Éireann i
gcomhar leis an Institute of Development Studies (IDS) sa
Ríocht Aontaithe ag déanamh taighde ar Laghdú Gorta agus
Oiriúnú don Athrú Aeráide. 2013 an dara bliain den chlár seo,
agus foilsíodh tuairisc agus innéacs deontóra an IDS, Hunger
and Nutrition Commitment Index, ar acmhainn úsáideach do
dheontóirí idirnáisiúnta é. Foinse eolais ab ea é don chruinniú
mullaigh Nutrition for Growth i Londain, don dara sraith
ar an mBeathú ag an Lancet i mí Meithimh 2013 agus do
athbhreithniú an Aontais Afraicigh ar an gcreatlach cothaithe.
Cuireadh an Tuairisc i láthair in Éirinn os comhair Meitheal
Oibre an Rialtais ar an nGorta agus i rith Seachtain Taighde
Forbraíochta na Tríonóide i mí na Samhna 2013.
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Yeshalge Dmeke agus í ag leagan amach gráinní teife faoin ngrian lena dtriomú. An Aetóip. Grianghraf: Frederic Courbet/Panos

Thacaigh Cúnamh Éireann chomh maith le clár taighde a
rinne monatóireacht ar thionchar praghas luaineach an bhia
ar phobail bhochta agus an chaoi a bpléitear leis. Tá cúnamh
rí-thábhachtach tugtha ag an obair seo chun fianaise a chruthú
agus a scaipeadh; foilsíodh tuairisc i mí Bealtaine 2013, mar
shampla, a chuimsíonn torthaí ón taighde idir chainníochtúil
agus cháilíochtúil, san Aetóip, sa tSaimbia, i Vítneaim agus
seacht dtír eile.
Is mian le Cúnamh Éireann a chinntiú go dtéann an t-eolas nua
agus an fhianaise a ghineann an taighde agus an nuálachas i
gcion ar a bheartas forbraíochta féin agus ar a chuid pleanála
agus go ndéantar iad a chomhcheangal leis an gcaidreamh lena
pháirtithe forbartha.

https://www.irishaid.ie/what-we-do/our-priority-areas/
hunger/research-on-hunger-and-nutrition/

AN CLÁR UM CHOMHAR STRAITÉISEACH
Tá Clár Chomhar Straitéiseach ag Cúnamh Éireann a spreagann
naisc agus comhoibriú idir institiúidí ardoideachais agus taighde
in Éirinn agus ins na tíortha a fhaigheann tacaíocht ó Chúnamh
Éireann; is í aidhm an chláir comhoibriú idir institiúidí, giniúint
eolais agus comhfhoghlaim a chur chun cinn.
Lean Cúnamh Éireann dá thacaíocht le deich dtionscnamh i
seacht gcinn dár dtíortha comhpháirtíochta, mar atá: Uganda,
an Tansáin, an Mhaláiv, an tSaimbia, Leosóta, an Aetóip agus
Mósaimbíc. Bunaíodh cúrsa dioplóma sna Meáin Dhigiteacha sa
Saimbia don chéad uair, a chuirfeadh céimithe ar fáil a mbeadh
na scileanna cuí acu do thionscal nua na meán digiteach.
Thosaigh seisear mac léinn as an Aetóip agus an Tansáin ar
thaighde dochtúireachta a dhéanfadh breithiúnas ar an gcaoi a
bhfreagraíonn polasaí talmhaíochta na dtíortha sin do chuspóirí an
chothaithe, go háirithe do mhná agus páistí i dteaghlaigh tuaithe.
Rinneadh taighde freisin ar sholáthair an uisce faoin dtuaith i
Uganda, rud a chuir breis eolais ar fáil faoina thionchar ar shláinte
an phobail agus spreag scéimeanna feabhsaithe soláthar don
phobal. Bronnadh céimeanna i Mósaimbíc ar an gcéad bhuíon
radharceolaithe a bhí riamh sa tír sin, de thoradh clár oibre
ilbhliantúil le Ranna Stáit agus pobail na háite.
Tá tuilleadh faisnéise ar na tionscnaimh seo le fáil ón Údarás um
Ard-Oideachas tríd an nasc seo a leanas:
http://www.hea.ie./en/funding/research-funding/
programme-of-strategic-cooperation-between-irish-aidand-higher-education-and-research-institutes
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Cás-Staidéar ar Chomhaltachtaí

Comhaltachtaí

“Is mise Stiúrthóir Líonra Eagraíochtaí na mBan
san Aetóip – scátheagraíocht a mbíonn a comhaltaí
ag cur pleananna i ngníomh maidir le cearta
eacnamaíocha, polaitiúla agus sóisialta. Dírimíd
ar an bhforéigean inscne agus bímíd i dteagmháil
le eagraíochtaí na sochaí sibhialta, an rialtais
agus na réigiún. Déanaimid monatóireacht freisin
ar ghníomhaíocht an rialtais lena gheallúintí
idirnáisiúnta a chomhlíonadh.

Saba Gebremedhin Hagos An Aetóip
Grianghraf: Cúnamh Éireann

“Tá mé sásta gur roghnaigh mé an chéim MA
san Inscne, Domhandú agus Cearta. Chuidigh an
cúrsa liomsa mar dhlíodóir na saincheisteanna a
thuiscint i dtéarmaí cearta na mban agus cearta an
duine. Thug an cúrsa léargas nua dom ar an gcaoi
le aghaidh a thabhairt ar na ceisteanna sin agus
abhcóideacht a dhéanamh maidir leo.
“Tá gá ag an eagraíocht seo agamsa le anailís níos
doimhne agus léargas níos domhanda, agus tá go
leor le foghlaim againn ón taithí atá ag tíortha eile
a ghabhfadh chun tairbhe dúinn. Thug an cúrsa
seo foghlaim luachmhar dom a bhéarfaidh mé
liom ar ais chun mo chuid oibre san Aetóip.”

https://www.irishaid.ie/what-we-do/ourpriority-areas/education/fellowship/
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Caidreamh Gníomhach
le Pobal na hÉireann
Ag iarraidh cur leis
an bhfeasacht ar
shaincheisteanna
Forbartha Domhanda

Mic léinn ag tabhairt cuairte ar Ionad Saorálaíochta agus Eolais
Chúnamh Éireann Baile Átha Cliath. Grianghraf: Maxwells

OIDEACHAS FORBARTHA

NUACHTÁIN

Díríonn an t-oideachas forbartha ar thuiscint an phobail in Éirinn
a spreagadh agus a dhoimhniú maidir leis an mbochtaineacht
dhomhanda agus an fhorbairt. Glacann Cúnamh Éireann páirt
san oideachas forbartha de réir an Straitéis Oideachas Forbartha
(2007-2015).

Tá príomhpháirt ag na meáin chumarsáide maidir le tuiscint an
phobail ar théamaí forbartha domhanda. Tacaíonn Preas-Oifig
Chúnamh Éireann le obair na meán chun eolas a scaipeadh
faoi na ceisteanna seo agus faoin obair a dhéanann
Cúnamh Éireann.

Cuireadh maoiniu €3 mhilliún nó mar sin ar fáil i 2013 don
oideachas forbartha trí bhíthin comhpháirtíocht straitéiseach
ilbhliantúil agus scéim deontas bliantúil. Cuireadh €1.1 milliún
eile ar fáil do eagraíochtaí neamhrialtasacha le haghaidh an
oideachas forbartha agus imeachtaí dírithe ar an bpobal in Éirinn,
mar chuid dá gcláir forbartha fad-téarmach.

Tacaímid le Ciste Simon Cumbers do na Meáin chun
tuairiscíocht a spreagadh a thabharfadh léargas cothrom, réadúil
ar na dúshláin atá roimh na pobail i dtíortha i mbéal forbartha,
agus an chaoi a bhfuil siad ag dul chun cinn.

Rinneadh dul chun cinn go speisialta i gcaitheamh na bliana ins
na réimsí seo:
›› chuir cuibhreannas 80:20 iniúchadh i gcrích ar na hacmhainní
oideachas forbartha atá ar fáil ar an láithreán idirlín
‘developmenteducation.ie’
›› rinne Joe Costello, Aire Stáit um Trádáil agus Forbairt,
seoladh oifigiúil i mí Deireadh Fómhair 2013 ar an gclár
WorldWise Global Schools
›› cuireadh maoiniú €1.2 milliún ar fáil do 28 eagraíochtaí faoin
scéim deontas 2013 don oideachas forbartha
Cur chuige bunaithe ar na torthaí a bhíonn ag Cúnamh Éireann
ina chuid páirtíocht oideachas forbartha go léir, rud a chinntíonn
go mbaintear an tairbhe is mó as an maoiniú poiblí ar mhaithe
leis an tuiscint agus an fheasacht a chothu faoi dhúshláin na
forbartha idirnáisiúnta.
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Thacaigh an Ciste le 31 iriseoirí i 2013 le tuairiscí a chur ar fáil
as tíortha i mbéal forbartha le haghaidh na meán, idir náisiúnta
agus áitiúil, idir chlóite, chraolta agus ar líne, in Éirinn. Thacaigh
Cúnamh Éireann chomh maith le dámhachtain Simon Cumbers
do mhic léinn sna meáin, i bpáirt leis an Irish Times agus
Storyful.
Rinne Cúnamh Éireann comhmhaoiniú i 2013, mar a rinne sna
blianta roimhe sin, ar an sraith teilifíse What in the World a
craoladh ar RTÉ i mí na Nollag. Cláir faoi Chamarún, Meicsiceo,
Uganda agus Iosrael a craoladh.

Cás-staidéar: WorldWise Global Schools

WorldWise
Global
Schools

Chuir na himeachtaí a maoiníodh
le saibhreas na foghlama faoin
bhforbraíocht i measc na ndaltaí, na
múinteoirí agus ollphobal na scoile.

Seoladh an chláir WorldWise Global Schools Baile Átha Cliath. Grianghraf: Jean Curran

Clár cuimsitheach de chuid Chúnamh Éireann is ea WorldWise
Global Schools a chuimsíonn ár gcuid tacaíochta ar fad don
obair sna scoileanna iarbhunoideachais.

Chuidigh WorldWise Global Schools le Coláiste Bríde

Bronnadh deontas de chuid WorldWise Global Schools ar
Choláiste Bríde, scoil 950 dalta i gCluain Dolcáin, chun an
t-oideachas forbartha a chomhtháthú i gcuraclam na scoile i
gcoitinne agus nasc a choinneáil lena scoil páirtíochta i Delhi.

›› an t-oideachas forbartha a chomhcheangal leis an
gcuraclam ins an Oideachas Saoránach Sóisialta Polaitiúil,
an Oideachas Reiligiúnach, an Idir-Bhliain, an Tíreolaíocht,
an Eacnamaíocht Bhaile agus an Eolaíocht;
›› múinteoir ag tabhairt cuairt ar an scoil pháirtíochta i Delhi;
›› páirt a ghlacadh i nDíospóireachtaí Concern

Chuir na himeachtaí a maoiníodh le saibhreas na foghlama
faoin bhforbraíocht i measc na ndaltaí, na múinteoirí agus
ollphobal na scoile.

Níl anseo ach sampla amháin den iliomad tionscnamh nuálach
san oideachas forbartha atá maoinithe ag Cúnamh Éireann i
scoileanna iarbhunoideachais ar fud na tíre.

https://www.irishaid.ie/what-we-do/how-ouraid-works/raising-development-awareness/
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6,357

237

imeachtaí

FOR-ROCHTAIN
CHÚNAMH ÉIREANN

d’fhreastail
duine ar 237 imeachtaí, idir
sheimineáir, sheisiúin faisnéise, aguc
ceardlanna ar an saorálachas, cúnamh
idirnáisiunta, cúrsaí inscne, trádáil,
cearta daonna agus an timpeallacht,
chomh maith le seoladh leabhar agus
scannán ar nós What in the World
(RTÉ/KMF) agus Between Africa
and the West, leabhar an Dra Sahr
Yambasu

Bhí an slua ba mhó fós i
láthair ag ceiliúradh Lá na
hAfraice – beagnach
34,000 duine a thug
cuairt ar Farmleigh i
gcaitheamh an lae

34,000

5,282

ghlac
mac léinn dara agus tríú leibhéil
agus a gcuid múinteoirí agus
léachtóirí páirt i gceardlanna
maidir le ról na hÉireann sa
chomhrac in éadan an
ghorta san Afraic

14,500

thug
duine cuairt ar an Ionad
Saorálachais, an líon ba
mhó ariamh

10,000

Thionóil an tIonad Saorálachais 17
taispeántas sealadach, ar Haiti, na
mná sna tíortha i mbéal forbartha, HIV/
AIDS, na tríocha bliain oibre atá déanta ag
Cúnamh Éireann sa tSaimbia.

thug
duine cuairt ar sheastáin
Chúnamh Éireann ag
taispeántais Eolaí Óg BT, Lá
na hAfraice agus Comórtas
Náisiúnta na Treabhdóireachta
info
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Nora Owen in éineacht le páistí ó Scoil Náisiúnta Naomh Pádraig, Gleann Cuilinn, a bhuaigh na Gradaim Our World de chuid Chúnamh Éireann
Baile Átha Cliath. Grianghraf: Maxwells

GRADAM OUR WORLD Ó CHÚNAMH ÉIREANN
Tá idir theagasc agus spleodar ag baint le scéim Gradam
Our World atá faoi stiúir Chúnamh Éireann. Tá sí bunaithe go
daingean le ocht mbliana anuas ins na céadta bunscoil ar fud na
hÉireann. Bhunaigh Cúnamh Éireann an gradam seo chun cuidiú
le daltaí scoile ar fud oileán na hÉireann foghlaim faoin domhan
atá i mbéal forbartha. Léiríonn an clár cén chaoi a bhfuil Cúnamh
Éireann ag obair chun Spriocanna na Mílaoise a bhaint amach,
cur in éadan na bochtaineachta ar fud an domhain agus todhchaí
níos fearr a chur ar fáil do pháistí agus dá muintir i dtíortha i
mbéal forbartha.
Chláraigh na mílte bunscoileanna as gach cearn den tír i 2013
don Ghradam, faoin teideal ‘Oideachas do Pháistí Uile an
Domhain’. Tionóladh craobhchomórtais réigiúnda don chéad uair
i Luimneach, Corcaigh, Sligeach agus Baile Átha Cliath. Scoil
Phádraig, Gleann Chuilinn, a ghnóthaigh an gradam náisiúnta
nuair a tionóladh an craobhchomórtas i bPáirc an Chrócaigh i
mí Meithimh.

Jim Gavin le daltaí ag na babhtaí ceannais réigiúnacha de na Gradaim Our
World de chuid Chúnamh Éireann Baile Átha Cliath. Grianghraf: Maxwells

Fuair Gradam Our World féin gradam i 2013, Réalta Órga ó
Chumann na gComhairleoirí Margaíochta agus Promóisean
(AMPC). Aithníonn Réalta an AMPC an éifeacht agus an feabhas
cruthaitheach sa margaíocht phromóisin.

http://ourworldirishaidawards.ie/
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Cúnamh Oifigiúil
Forbartha ó Éirinn –
Sainmhínithe
SAINMHÍNIÚ AGUS BUN-STAITISTICÍ
Déanann Coiste Cúnamh Forbartha an OECD sainmhíniú ar
an gCúnamh Oifigiúil Forbartha mar sreabhadh ioncaim chuig
tíortha i mbéal forbartha agus institiúidí iltaobhacha
›› a chuireann forais oifigiúla (rialtas idir lárnach agus áitiúil)
ar fáil
›› ar príomhaidhm do gach beart dá chuid forás eacnamaíoch
agus leas na dtíortha i mbéal forbartha a chur chun cinn go
bhfuil lamháltas ag baint le téarmaí na híocaíochta agus gur
deontas 25% de ar a laghad
Cúnamh Oifigiúil Forbartha Dé-Thaobhach is ea an cúnamh
a thugann tír dheontóra go díreach do thír i mbéal forbartha.
Cuimsíonn an cúnamh déthaobhach bearta le eagraíochtaí
neamhrialtasacha, idir náisiúnta agus idirnáisiúnta, atá ag gabháil
don Chomhoibriú Forbartha Idirnáisiúnta, agus bearta eile a
bhaineann leis an bhforbairt, ar nós an caiteachas chun feasacht
ar an bhforbairt a chur chun cinn, agus costais an riaracháin.
Cúnamh Oifigiúil Forbartha Il-Taobhach is ea na híocaíochtaí do
na forais, institiúidí agus eagraíochtaí, ar rialtais a gcomhaltaí,
a dhéanann a gcuid oibre ar fad, nó cuid di, ar mhaithe leis
an bhforbairt. Áirítear mar chúnamh iltaobhach an íocaíocht a
suimeáiltear le airgead na heagraíochta faighteora mar chuid
dhílis dá cuid sócmhainní.
Thug Éire €637.10 milliún i 2013 mar íocaíocht iomlán don
Chúnamh Oifigiúil Forbartha, suim is ionann le 0.46% den
Olltáirgeadh Náisiúnta.
Tugadh €496.7 milliún faoi stiúir an Roinn Gnóthaí Eachtracha
agus Trádála. Caitheadh €140.39 milliún eile trí mheán Ranna
Stáit eile, an Roinn Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia agus an
Roinn Airgeadais don chuid is mó, agus ar sciar na hÉireann de
Bhuiséad Cúnamh Forbartha an Aontais Eorpaigh.

LEATHANACH 52 | Tuarascáil Bhliantúil Chúnamh Éireann 2013

Dírítear clár Chúnamh Oifigiúil Forbartha na hÉireann ar mhaolú
na bochtaineachta agus díothú an ghorta – go speisialta ar
líon beag tíortha fíorbhochta, a mbunús san Afraic. Tá mórán
modhanna oibre i gceist leis an gcúnamh seo, agus cuirtear
an chuid is mó ar fáil do earnála na sláinte, an oideachais,
rialachas agus saothrú an daonlathais, forbairt phobail,
rialtas áitiúil agus talmhaíocht.
Cuirtear maoiniú ar fáil do pháirtithe ilchineálacha, mar
atá rialtais na dtíortha comhpháirtíochta, eagraíochtaí
neamhrialtasacha agus misinéireachta, eagraíochtaí na Náisiún
Aontaithe agus forais eile iltaobhacha agus idirnáisiunta.

2013

NA HEOCHAIRPHOINTÍ

Iomlán an Chúnamh Oifigiúil Forbartha (COF):

€637.10 milliún

68%

Tugadh
mar chúnamh déthaobhach

Thug Éire

32%

0.46%

mar chúnamh iltaobhach

dá holltáirgeadh
náisiúnta mar COF

Tugadh breis is

80%

Chuaigh COF déthaobhach na
hÉireann chun tairbhe

den COF déthaobhach do na tíortha
is lú forbairt, agus

do bhreis is
80 tíortha
Díríodh beagnach

60%

den COF déthaobhach
ar na príomhearnála seo:
Talmhaíocht, Sláinte,
Oideachas, Rialachas agus
tacaíocht don Infrastructúir
Shóisialta

85%

don Afraic taobh ó dheas den Sahára

Tugadh beagnach
leath an COF
déthaobhaigh don
naonúr tír atá i
gcomhpháirtíocht
le Éirinn

26%

Seachadadh
de COF na hÉireann trí mheán
eagraíochtaí neamhrialtasacha

Caitheadh tuairim is

6%

den COF
déthaobhach ar
bhainistíocht na gclár,
an iniúchóireacht agus
an t-athbhreithniú.
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Okala agus Tabu Ame lena gcuid plandaí casabhaigh feabhsaithe Kibaha, An Tansáin Grianghraf: Cúnamh Éireann
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Bobson Kamara. Dalta ag Scoil Naomh Seosamh do na Daill agus dóibh siúd a bhfuil Lagú Éisteachta orthu Makeni, Siarra Leon.
Grianghraf: Cúnamh Éireann
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IARSCRÍBHINN 1		

Cúnamh Forbartha Oifigiúil (ODA) na hÉireann

2013
€ Milliúin

2012
€ Milliúin

496.70
140.39
637.10

507.38
121.53
628.90

137,917
0.46%
78%
22%

132,649
0.47%
81%
19%

Anailís Dhéthaobhach/Iltaobhach
ODA Déthaobhach
An Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála - Vóta 27
Ranna Rialtais Eile agus Ranníocaíochtaí le Buiséad Comhoibrithe Forbartha an AE
ODA Déthaobhach Iomlán

426.16
6.60
432.75

432.88
6.03
438.91

ODA Iltaobhach
An Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála - Vóta 27
Ranna Rialtais Eile agus Ranníocaíochtaí le Buiséad Comhoibrithe Forbartha an AE

70.55
133.80

74.50
115.49

ODA Iltaobhach Iomlán

204.34

189.99

ODA Iomlán

637.10

628.90

ODA Déthaobhach mar % den ODA Iomlán

68%

70%

ODA Iltaobhach mar % den ODA Iomlán

32%

30%

ODA Iomlán
An Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála - Vóta 27
Ranna Rialtais Eile agus Ranníocaíochtaí le Buiséad Comhoibrithe Forbartha an AE
ODA Iomlán
GNP
ODA mar % de GNP
An Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála - Vóta 27 mar % den ODA Iomlán
Ranna Rialtais Eile agus Ranníocaíochtaí le Buiséad Comhoibrithe Forbartha an AE mar %
den ODA Iomlán

www.Irishaid.ie | LEATHANACH 57

IARSCRÍBHINN 2 & 3

0.2

ODA mar % 0.1
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IARSCRÍBHINN 4

0.0

Glan ODA mar chéatadán de GNI
- Deontóirí DAC 2013
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IARSCRÍBHINN 5

ODA déthaobhach

2013
9000anna

2012
9000anna

Bainistiú Clár agus Riarachán

25,871

26,919

Tíortha Comhpháirtíochta
An Aetóip
Leosóta
Mósaimbíc
An Tansáin
An Mhaláiv
Uganda
An tSaimbia
Timor Leste
Vítneam

27,187
1,129
37,536
28,283
13,252
16,358
14,210
12
12,602

25,583
7,365
37,000
29,690
12,357
15,655
14,524
3,401
12,014

3,078
2,966
3,932
5,697
4,200

3,149
3,241
5,905
4,000
6,200

87,218
1,134
5,150
11,089
16,888
10,075
2,975
1,864
2,400
2,992
1,469
1,215
5,417
3,810
12,182
3,987
59,979

90,359
425
4,150
6,969
15,330
8,461
2,620
1,651
1,999
3,207
951
1,052
5,432
9,334
18,637
4,298
51,000

426,157

432,878

Ranna Éagsúla - ranníocaíochtaí déthaobhacha incháilithe
Na Coimisinéirí Ioncaim - Scéim Inasbhainte Cánach

1,826
4,770

231
5,800

ODA Déthaobhach Iomlán ó Ranna Rialtais Eile

6,596

6,031

432,753

438,910

ODA Déthaobhach: An Roinn Gnóthaí Eachracha agus Trádála - Cúnamh Éireann

Tíortha Eile
An tSiombáib
An Afraic Theas
Siarra Leon
An Libéir
Tíortha Eile
Scéimeanna Cistithe na Sochaí Sibhialta
Cláir Oibrithe Deonacha
Tionscnaimh Dhomhanda Oideachais
Tionscnaimh Dhomhanda Sláinte
Tionscnaimh Dhomhanda VEID agus SEIF
Tionscnaimh Dhomhanda Ocrais
Tionscnaimh Dhomhanda Chomhshaoil
Cláir Ghaolmhara Eile
Comhoibriú Straitéiseach le hInstitiúidí Tríú Leibhéal
Oideachas Forbartha
Comhaltachtaí / Cúrsaí srl
Eolas Poiblí
Cláir Eile
Tionscnamh Mear-Fhreagartha
Cúnamh Athshlánaithe
Ciste Seasmhachta
Cúnamh Éigeandála Daonnúil
ODA Déthaobhach Iomlán: An Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála - Cúnamh Éireann
ODA Déthaobhach ó Ranna Rialtais Eile

ODA Déthaobhach Iomlán
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IARSCRÍBHINN 6

ODA Déthaobhach de réir Bealach Seachadta

2013
2013
Bealach
Córais Rialtais i dTíortha Comhpháirtíocha
Comhoibriú Tarmligthe

2012

9000anna

%

9000anna

%

88,297

20%

99,666

23%

9,605

2%

7,753

2%

165,479

38%

159,463

36%

8,001

2%

5,225

1%

107,138

25%

117,601

27%

Eile

54,233

13%

49,202

11%

Iomlán

432,753

100%

438,910

100%

Eagraíochtaí Neamhrialtasacha agus Sochaí Shibhialta
Comhpháirtíochtaí Príobháideacha Poiblí
Eagraíochtaí Iltaobhacha
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IARSCRÍBHINN 7

ODA Déthaobhach de réir Earnála

2013
2013
9000anna
Earnáil

2012

mar %
den Iomlán
Déthaobhach

9000s

mar %
den Iomlán
Déthaobhach

Éigeandáil, Athshlánú agus Ullmhacht do Thubaistí

84,974

20%

91,795

21%

Sláinte, VEID agus SEIF

96,043

22%

93,504

21%

Rialachas agus Sochaí Shibhialta

67,159

16%

60,154

14%

Oideachas

35,853

8%

33,869

8%

Il-earnáil

16,025

4%

19,350

4%

Bainistiú Clár agus Riarachán

25,871

6%

26,919

6%

Talmhaíocht

36,436

8%

33,598

8%

Tacaíocht Ghinearálta Buiséad

17,000

4%

18,021

4%

Uisce agus Sláintíocht

4,491

1%

4,896

1%

Feasacht ar Fhorbairt

5,058

1%

5,505

1%

Infrastruchtúr Sóisialta agus Cúnamh Beatha Forbartha

30,633

7%

34,447

8%

Earnálacha Eile

13,212

3%

16,853

4%

432,753

100%

438,910

100%

Iomlán
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IARSCRÍBHINN 8

ODA Déthaobhach de réir Tír Fála

Mósaimbíc

Riarachán
9000anna

Cúnamh
Insocraithe
Tíre
9000anna

2,006

37,536

Scéimeanna
Cistithe HQ
d’Fhorbairt Sochaí
Sibhialta
9000anna
1,561

Éigeandáil
agus
Téarnamh
9000anna
217

Iomlán
ODA
Cláir
Eile Dé-thaobhach
9000anna
9000anna
230

41,551

An Aetóip

1,386

27,187

4,450

1,144

137

34,304

An Tansáin

1,558

28,283

2,014

-

876

32,731

Uganda

1,272

16,358

5,181

-

834

23,645

882

13,252

5,551

-

530

20,216

An Mhaláiv
An tSaimbia

1,338

14,210

2,959

Vítneam

1,192

11,602

212

464

3,932

-

-

Siarra Leon
Poblacht Dhaonlathach
an Chongó

1,223

19,730

-

0

13,006

4,524

-

69

8,988

2,994

5,646

-

8,640

An tSiria

-

-

18

7,800

-

7,818

An tSúdáin Theas

-

-

3,332

4,193

-

7,525

An Libéir

-

-

1,608

-

5,674

7,282

An Chéinia

-

-

5,915

1,049

-

6,964

An tSomáil

-

-

1,000

5,523

-

6,523

An tSiombáib

-

-

3,234

165

3,071

6,470

An Chríoch Phalaistíneach
faoi Fhorghabháil

-

-

914

653

4,200

5,767

An tSúdáin
An Afraic Theas

-

-

1,609

3,560

-

5,169

410

2,966

1,341

-

7

4,723

An Afganastáin

-

-

1,135

2,522

-

3,657

Mali

-

-

259

3,152

-

3,411

Na hOileáin Fhilipíneacha

-

-

261

2,858

-

3,119

An India

-

-

2,852

-

-

2,852

Ruanda

-

-

2,486

-

-

2,486

An Nigir

-

-

945

1,508

-

2,453

Háítí

-

-

1,578

551

-

2,129

Poblacht na hAfraice Láir
Leosóta

-

-

-

2,100

-

2,100

718

1,129

83

1

1

1,931

Maenmar (Burma)

-

-

864

559

-

1,422

An Bhanglaidéis

-

-

1,220

-

-

1,220

Nicearagua

-

-

1,199

-

-

1,199

An Tuirc

-

-

-

1,100

-

1,100

Hondúras

-

-

1,046

-

-

1,046

Sead

-

-

574

465

-

1,039

An Nigéir
An Afraic fho-Shashárach Réigiúnach

38

-

950

12

-

1,001

-

-

521

2,620

8,461

11,602

Meirceá Theas - Réigiúnach

-

-

1,324

-

-

1,324

Meánoirthear - Réigiúnach

-

-

-

1,500

900

2,400

-

-

9,609

3,823

1,012

14,445

Ní bhaineann le tír faoi leith

Tíortha Eile

14,606

-

15,093

28,737

51,326

109,763

Iomláin

25,871

156,454

90,417

81,457

78,554

432,753
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IARSCRÍBHINN 9

ODA Déthaobhach de réir réigiúin

2013
2013

2012

9000anna mar % den Iomlán
An Afraic

9000anna mar % den Iomlán

265,605

61%

271,903

62%

28,587

7%

35,195

8%

Meirceá Láir

6,452

1%

6,740

2%

Meirceá Theas

2,275

1%

3,648

1%

19,088

4%

10,704

2%

110,746

26%

110,720

25%

432,753

100%

438,910

100%

An Áise

An Mheánoirthear agus an Afraic Thuaidh
Ní bhaineann le réigiún faoi leith
Iomlán
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IARSCRÍBHINN 10

Achoimre ar Chaiteachas Tíortha
Comhpháirtíochta de réir Earnála
Earnáil
Talmhaíocht

An Aetóip
Leosóta Mósaimbíc An Mhaláiv
9000anna 9000anna 9000anna 9000anna

An Tansáin
Uganda An tSaimbia Vítneam
Iomlán
9000anna 9000anna
9000anna 9000anna 9000anna

-

-

2,368

5,100

6,877

7,753

708

14,040

1,459

8,926

6,501

1,809

158

41,354

5

-

6,788

-

122

1,301

6,666

1,146

16,028

1,612

33

3,021

2,682

2,622

3,550

2,194

4,790

20,504

Uisce agus Sláintíocht

-

-

7

-

10

-

10

-

27

Tacaíocht Ghinearálta
Bhuiséad

-

-

9,060

-

8,000

-

-

-

17,060

29

-

993

1,200

-

-

-

4,436

6,658

16,782

-

175

523

1,124

3,395

1,070

72

23,141

600

-

-

1,721

-

-

-

75

2,396

4

-

581

120

1

956

-

181

1,842

396

388

502

447

601

653

610

599

4,195

27,181

1,129

37,536

13,252

28,283

16,355

14,210

11,764

149,710

1,386

718

2,006

882

1,558

1,272

1,338

1,192

10,353

28,567

1,847

39,542

14,134

29,841

17,627

15,548

12,956

160,063

Sláinte, VEID agus SEIF
Oideachas
Rialú

Tacaíocht Il-Earnáil/
Forbairt Thuaithe
Infrastruchtúr Sóisialta
agus Seirbhísí
Freagairt Éigeandála
agus Ullmhacht do
Thubaistí
Forbairt Eacnamaíochta
agus Forbairt na
hEarnála Príobháidí
Tacaíocht d’Earnálacha
Eile
Iomlán
Bainistiú Clár agus
Costais Riaracháin
Caiteachas Iomlán
na dTíortha
Comhpháirtíochta

-

1,853

308

16,505
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IARSCRÍBHINN 11

ODA Iltaobhach

Foinse an ODA Iltaobhaigh
Institiúid de chuid an Aontais Eorpaigh (AE)
Buiséad AE (Comhoibriú Forbartha)
Ciste Eorpach Forbraíochta
Foiomlán na hInstitiúide de chuid an Aontais Eorpaigh (AE)
An Banc Domhana, na Náisiúin Aontaithe agus
Institiúidí Iltaobhacha Eile
Eagraíocht Bhia agus Talmhaíochta
An Comhlachas Forbartha Idirnáisiúnta (IDA)
Banc Forbartha na hÁise
IBRD - An Banc Idirnáisiúnta um Athfhoirgníocht agus Fhorbairt
Comh-mhaoiniú le Grúpa an Bhainc Dhomhanda
An Eagraíocht Dhomhanda Trádála
Roinn Oibríochtaí Síochána na Náisiún Aontaithe
Buiséad Ginearálta na Náisiún Aontaithe
Saoráid Dhomhanda Comhshaoil
OECD
Eagraíochtaí Idirnáisiúnta Eile
Fo-Iomlán an Bhainc Domhanda, na Náisiún Aontaithe agus
Institiúidí Déthaobhacha Eile
Ranníocaíochtaí Deonacha chuig Áisíneachtaí na
Náisiún Aontaithe
Clár Domhanda Bia Tionól Chúnaimh Bia Dheonaigh
Clár Forbartha na Náisiún Aontaithe (UNDP)

An Roinn Gnóthaí Eachtracha
agus Trádála

An Roinn Talmhaíochta,
Iascaigh agus Bia
An Roinn Airgeadais
An Roinn Airgeadais
An Roinn Airgeadais
An Roinn Gnóthaí Eachtracha
agus Trádála
An Roinn Gnóthaí Eachtracha
agus Trádála
An Roinn Gnóthaí Eachtracha
agus Trádála
An Roinn Gnóthaí Eachtracha
agus Trádála
An Roinn Comhshaoil,
Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil
An Roinn Gnóthaí Eachtracha
agus Trádála
An Roinn Gnóthaí Eachtracha
agus Trádála

An Roinn Talmhaíochta,
Iascaigh agus Bia
An Roinn Gnóthaí Eachtracha
agus Trádála
Ciste Leanaí na Náisiún Aontaithe (UNICEF)
An Roinn Gnóthaí Eachtracha
agus Trádála
Ard-Choimisinéir na Náisiún Aontaithe do Theifigh (UNHCR)
An Roinn Gnóthaí Eachtracha
agus Trádála
An Eagraíocht Dhomhanda Sláinte (WHO)
An Roinn Gnóthaí Eachtracha
agus Trádála
Ciste Daonra na Náisiún Aontaithe
An Roinn Gnóthaí Eachtracha
agus Trádála
Oifig Ard-Choimisinéir na Náisiún Aontaithe um Chearta an Duine
An Roinn Gnóthaí Eachtracha
agus Trádála
Comh-Chlár na Náisiún Aontaithe ar VEID/SEIF-UNAIDS
An Roinn Gnóthaí Eachtracha
agus Trádála
UNRWA (Tacaíocht do Theifigh Phalaistíneacha sa Neasoirthear)
An Roinn Gnóthaí Eachtracha
agus Trádála
Ciste Idirnáisiúnta d’Fhorbairt Thalmhaíochta
An Roinn Gnóthaí Eachtracha
agus Trádála
Ciste na Náisiún Aontaithe d’Fhorbairt Bhan
An Roinn Gnóthaí Eachtracha
agus Trádála
Oibrithe Deonacha na Náisiún Aontaithe
An Roinn Gnóthaí Eachtracha
agus Trádála
Eagraíocht Forbartha Tionscail na Náisiún Aontaithe
An Roinn Gnóthaí Eachtracha
agus Trádála
Ranníocaíochtaí Deonacha Eile chuig Gníomhaireachtaí agus Cistí na An Roinn Gnóthaí Eachtracha
Náisiún Aontaithe
agus Trádála
Fo-iomlán - Ranníocaíochtaí chuig Gníomhaireachtaí na
Náisiún Aontaithe
Caiteachas Ilchineálach Vótáilte - Ranníocaíochtaí na
Ranna Éagsúla Éile
Náisiún Aontaithe
ODA Iltaobhach Iomlán
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Vóta 27 ODA Eile
Iomlán
9000anna 9000anna 9000anna

25,235
25,235

1,000

73,987

73,987
25,235

73,987

99,222

1,213

1,213

29,070
6,779
3,107

29,070
6,779
3,107
1,000

805

805
1,537

1,537

1,463

1,463

1,421

1,421

800

800

1,216

1,216

3,821

44,590

48,411

9,960

9,960

8,980

8,980

8,200

8,200

6,100

6,100

1,200

1,996

3,196

3,200

3,200

2,000

2,000

3,000

3,000

4,000

4,000

2,000

2,000

1,500

1,500

541

541

460

460

310

310

41,491

11,956

53,447

3,264

3,264

70,547 133,797 204,345

IARSCRÍBHINN 12

ODA Iltaobhach de réir
Gníomhaireacht Iltaobhach

2013
2013
Bealach Áisíneachta
Institiúidí an Aontais Eorpaigh

2012

9000anna

%

9000anna

%

99,222

49%

99,619

52%

Náisiúin Aontaithe

60,924

30%

60,802

32%

Grúpa an Bhainc Dhomhanda

33,177

16%

24,400

13%

805

0.4%

865

0.5%

Bainc Fhorbartha Réigiúnacha

6,779

3%

700

0.4%

Eagraíochtaí Iltaobhacha Eile

3,437

2%

3,606

2%

204,345

100%

189,992

100%

An Eagraíocht Dhomhanda Trádála

Iltaobhach Iomlán
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IARSCRÍBHINN 13

Scéimeanna Cistithe um Éigeandáil agus
Théarnamh de réir Tír Fála
9000anna

mar % den
Iomlán

An tSiria

7,800

10%

Poblacht Dhaonlathach an Chongó

5,646

7%

An tSomáil

5,523

7%

An tSúdáin Theas

4,193

5%

An tSúdáin

3,560

4%

Mailí

3,152

4%

Afganastáin

2,522

3%

Na hOileáin Fhilipíneacha

2,358

3%

Poblacht na hAfraice Láir

2,100

3%

Nígir

1,508

2%

An Aetóip

1,144

1%

An Tuirc

1,100

1%

An Chéinia

1,049

1%

Lebanon

953

1%

Críocha na Palaistíne faoi Fhorghabháil

653

1%

Maenmar (Burma)

559

1%

Háítí

551

1%

An Mháratáin

500

1%

Sead

465

1%

An Iordáin

447

1%

An Afraic fho-Shashárach - Réigiúnach

1,620

2%

Meánoirthear - Réigiúnach

1,500

2%

Réigiúin agus Tíortha Eile

4,981

6%

Comhchistí Daonnúla agus Cistí Comhthiomsaithe

26,075

33%

Iomlán

79,957

100%
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IARSCRÍBHINN 14

Scéimeanna Cistithe um Éigeandáil agus
Théarnamh de réir Réigiúin

2013
2013

An Afraic
An Áise
Meirceá Láir agus Theas
An Meánoirthear agus Afraic Thuaidh
Réigiúin Eile
Cistiú Daonnúil agus Cistiú Comhthiomsaithe Neamhshannta
Iomlán

2012

9000anna

mar %
den Iomlán

9000anna

mar %
den Iomlán

31,461

39%

36,746

44%

5,753

7%

6,519

8%

551

1%

1,210

1%

12,863

16%

2,946

4%

3,255

4%

881

1%

26,075

33%

34,967

42%

79,957

100%

83,269

100%
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IARSCRÍBHINN 15

Scéimeanna Cistithe um Éigeandáil agus
Théarnamh de réir Bealach Seachadta

2013
2013
9000anna
Gníomhaireachtaí na NA

2012
mar % den
Iomlán

9000anna

mar % den
Iomlán

19,449

24%

21,453

26%

9,000

11%

10,000

12%

Comhchistí Daonnúla

14,300

18%

17,300

21%

Cumann Idirnáisiúnta na Croise Deirge

12,600

16%

12,075

15%

Eagraíochtaí Neamhrialtais

20,624

26%

18,514

22%

Lárchiste Freagartha Éigeandála

Eile

3,984

5%

3,927

5%

Iomlán

79,957

100%

83,269

100%
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IARSCRÍBHINN 16

Scéimeanna Cistithe HQ d’Fhorbairt na Sochaí
Sibhialta de réir Tír Fála
9000s
An Chéinia

5,915

An Mhaláiv

5,551

Uganda

5,181

Siarra Leon

4,524

An Aetóip

4,450

An tSúdáin Theas

3,332

An tSiombáib

3,234

Poblacht Dhaonlathach an Chongó

2,994

An tSaimbia

2,959

An India

2,852

Ruanda

2,486

An Tansáin

2,014

An tSúdain

1,609

An Libéir

1,608

Háítí

1,578

Mósaimbíc

1,561

An Afraic Theas

1,341

An Bhanglaidéis

1,220

Nicearagua

1,199

An Afganastáin

1,135

Hondúras

1,046

An tSomáil

1,000

An Nigéir

950

An Nígir

945

An Chríoch Phalaistíneach faoi Fhorghabháil

914

An Bhurúin

900

Maenmar (Burma)

864

Guatamala

741

An Cholóim

587

Peiriú

579

Sead

574

Angóla

560

An Phacastáin

548

An Bholaiv

538

Buircíne FasóGana

521

Camarún

470

An Bhrasaíl

401

Poblacht Dhaonlathach na Cóire

400

Neipeal

397

An Ghuine

355

Na hOileáin Fhilipíneacha

261

Mailí

259

An Afraic Fho-Shahárach - Réigiúnach
Meirceá Theas - Réigiúnach
Tíortha Eile

304
1,297
3,355

Ní bhaineann le tír ar leith

14,908

Iomlán

90,417
www.Irishaid.ie | LEATHANACH 71

IARSCRÍBHINN 17

Scéimeanna Cistithe HQ d’Fhorbairt na Sochaí
Sibhialta de réir Réigiúin

2013
2013

An Afraic

2012

9000anna

mar % den
Iomlán

9000anna

mar % den
Iomlán

57,104

63%

61,961

66%

An Áise

8,529

9%

9,480

10%

Meiriceá Láir

5,902

7%

5,607

6%

Meiriceá Theas

2,275

3%

3,471

4%

An Meánoirthear agus an Afraic Thuaidh

1,125

1%

1,356

1%

Réigiúin Eile
Ní bhaineann le réigiún ar leith
Iomlán
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389

0.4%

202

0.2%

15,093

17%

11,489

12%

90,417

100%

93,566

100%

IARSCRÍBHINN 18

Scéimeanna Maoinithe HQ d’Fhorbairt Sochaí
Sibhialta de réir Earnála

2013
2013
9000anna

2012
mar % den
Iomlán

9000anna

mar % den
Iomlán

Sláinte, VEID agus SEIF

13,477

15%

16,921

18%

Rialachas agus Sochaí Shibhialta

29,030

32%

22,328

24%

Talmhaíocht

13,065

14%

15,149

16%

Oideachas

11,155

12%

11,956

13%

4,111

5%

4,353

5%

Forbairt Feasachta
Infrastruchtúr Sóisialta agus Cúnamh Bia Forbartha

2,934

3%

3,137

3%

Uisce agus Sláintíocht

3,259

4%

3,791

4%

Forbairt Ilearnála agus Tuaithe

8,050

9%

8,986

10%

Freagairt Éigeandála agus Ullmhacht do Thubaistí

3,754

4%

3,515

4%

Earnálacha Eile

1,584

2%

3,430

4%

90,417

100%

95,274

100%

Iomlán
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IARSCRÍBHINN 19

Cistiú d’Eagraíochtaí Neamhrialtasacha agus
Eagraíochtaí na Sochaí Sibhialta
Ainm na hEagraíochta

Scéimeanna
Cistithe
Forbartha na
Sochaí Sibhialta
de chuid na
Ceanncheathrún

Cistiú
Éigeandála
agus
Téarnaimh

Eile, lena
n-áirítear
cistiú sna
príomhthíortha
comhpháirtíochta

Cistiú trí
Ranna
Rialtais Eile

Iomlán
9000anna

Concern Worldwide

19,994

3,164

-

-

23,159

Trócaire

15,724

2,311

-

-

18,035

Misean Cara

16,000

-

-

-

16,000

GOAL

12,454

3,056

-

-

15,510

-

9,100

-

130

9,230

Self Help Africa

3,490

-

1,350

-

4,840

Christian Aid Ireland

3,056

1,411

-

-

4,467

-

3,500

-

-

3,500

1,957

1,183

-

-

3,140

Coiste Idirnáisiúnta Chumainn na Croise Deirge
agus an Chorráin Dheirg

Cónaidhm Idirnáisiúnta Chumainn na Croise
Deirge agus an Chorráin Dheirg
Oxfam - Idirnáisiúnta
Plan Ireland

1,126

2,008

-

-

3,135

World Vision Ireland

1,470

1,599

-

-

3,069

-

-

2,682

-

2,682

Oxfam – International
Iontaobhas HALO

-

1,900

500

-

2,400

400

700

1,029

-

2,129

Concern Universal

-

499

1,510

-

2,009

An Chomhairle do Mhic Léinn Eachtracha in
Éirinn

-

-

1,783

-

1,783

Ciste Save the Children

-

600

1,175

-

1,775

TechnoServe

-

-

1,620

-

1,620

International Rescue Committee

Sightsavers International (Éire)
Médecins Sans Frontières

1,573

-

-

-

1,573

-

1,230

-

-

1,230

Care International

-

-

1,215

-

1,215

FHI Solutions LLC

-

-

1,000

-

1,000

FAWE Uganda

-

-

884

-

884

ActionAid Ireland
TraidLinks
Voluntary Service Overseas Éire

877

-

-

-

877

-

-

700

-

700

344

-

350

-

694

Action Contre La Faim

-

-

647

-

647

HelpAge International

626

-

-

-

626

Childfund Ireland

619

-

-

-

619

Comhlámh

583

-

-

-

583

Children in Crossfire

556

-

-

-

556

Aidlink

548

-

-

-

548

Frontline Defenders

504

-

-

-

504

Farm Radio International

-

-

500

-

500

An Institiúid Taighde um Bheartas Bia agus
Talmhaíochta (FAPRI)

-

-

500

-

500

Forbairt Faoisimh Idirnáisiúnta i Mósaimbíc

-

-

500

-

500

Fundúireach VEID/SEIF Benjamin Mkapa
(BMAF) - An Tansáin

-

-

500

-

500
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Ainm na hEagraíochta

Institiúid Sláinte Ifakara

Scéimeanna
Cistithe
Forbartha na
Sochaí Sibhialta
de chuid na
Ceanncheathrún

Cistiú
Éigeandála
agus
Téarnaimh

Eile, lena
n-áirítear
cistiú sna
príomhthíortha
comhpháirtíochta

Cistiú trí
Ranna
Rialtais Eile

Iomlán
9000anna

-

-

500

-

500

An Lárionad Domhanda Iasc

-

-

500

-

500

Fondúireacht Helen Keller

-

-

470

-

470

Agro Action na Gearmáine

-

-

469

-

469

SOS Sahel na hAetóipe

-

-

450

-

450

Líonra Ceartais Inscne Sonke

-

-

425

-

425

An Institiúid Domhanda Acmhainní

-

-

400

-

400

Hivos

-

-

400

-

400

Comprehensive Community Based Rehabilitation

-

-

400

-

400

Athshlánú Cuimsitheach Bunaithe sa Phobal

-

-

400

-

400

MVIWATA

-

-

400

-

400

SIKIKA

-

-

400

-

400

WILDAF- Foréigean Inscne

-

-

400

-

400

Fondúireacht Rialachais na Saimbia

-

-

400

-

400

Tearfund Ireland

393

-

-

-

393

VITA

350

-

-

-

350

Ciste na Meán, an Tansáin

-

-

350

-

350

Tionscnamh Rochtana Sláinte Clinton

-

-

343

-

343

MAG Vietnam

-

-

300

-

300

Farm Africa

-

-

300

-

300

Fondúireacht SEIF na hAfraice Theas

-

-

300

-

300

The AIDS Support Organisation (TASO)

-

-

300

-

300

Transparency International

-

-

300

-

300

291

-

-

-

291

-

-

280

-

280

Serve in Solidarity Ireland
Camfed Zambia
Cumann Soiscéalach na Maláive

-

-

271

-

271

Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN)

-

-

263

-

263

An Lárionad um Fhoréigean Baile

-

-

261

-

261

Fondúireacht Clinton VEID/SEIF

-

-

250

-

250

250

-

-

-

250

Tionscnamh Forbartha INTOSAI

Dóchas

-

-

250

-

250

Adigrat Diocese Catholic Secretariat [ADCS]

-

-

250

-

250

National Smallholder Farmers

-

-

250

-

250

Haki Elimu - An Tansáin

-

-

250

-

250

International Alert

-

-

250

-

250

Ionad Athmhuintearais Ghleann Crí

-

233

-

-

233

230

-

-

-

230

Associacao Progressio - Mósaimbíc

-

-

228

-

228

Western Cape Network on Violence

-

-

225

-

225

Cumann na hÉireann um an Oideachas Forbartha
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Cistiú d’Eagraíochtaí Neamhrialtasacha agus
Eagraíochtaí na Sochaí Sibhialta (ar lean)
Ainm na hEagraíochta

Scéimeanna
Cistithe
Forbartha na
Sochaí Sibhialta
de chuid na
Ceanncheathrún

Suas Educational Development
Iontaobhas Oideachais agus Taighde Sanpad
Bóthar

Cistiú
Éigeandála
agus
Téarnaimh

Eile, lena
n-áirítear
cistiú sna
príomhthíortha
comhpháirtíochta

Cistiú trí
Ranna
Rialtais Eile

Iomlán
9000anna

224

-

-

-

224

-

-

210

-

210

200

-

-

-

200

The Carter Centre

200

-

-

-

200

CIVICUS

200

-

-

-

200

An Chónaidhm Idirnáisiúnta um Chearta
an Duine

200

-

-

-

200

Global Witness Trust

200

-

-

-

200

-

200

-

-

200

International Crisis Group
An Grúpa um Chearta na Mionlach

200

-

-

-

200

ORBIS Ireland

200

-

-

-

200

-

200

-

-

200

Partnership Africa Canada

200

-

-

-

200

We Effect (‘Lárionad Comhpháirtíochta na
Sualainne’ an leagan foirmiúil)

War on Want – Tuaisceart Éireann

-

-

200

-

200

Cuibhreannas SEIF

-

-

200

-

200

CHOICE

-

-

200

-

200

Farm Input Promotions Africa

-

-

200

-

200

SNV - An Tansáin

-

-

200

-

200

MISA Zambia

-

-

200

-

200

An tArdán um Choimirce Sóisialta

-

-

200

-

200

Comhpháirtíocht na hAfraice um SEIF

195

-

-

-

195

-

-

190

-

190

181

-

-

-

181

An Lárionad Comhairliúcháin um Chothú agus
Chúram Sláinte

-

-

180

-

180

Centre for Rural Development in Central Vietnam (CRD)

-

-

175

-

175

An Lárionad um Fhorbairt na Sláinte Inbhuanaithe (VietHealth)

-

-

170

-

170

Women’s World Banking

167

-

-

-

167

Coimisiún Idirnáisiúnta na nDlí-Eolaithe

158

-

-

-

158

Líonra Talmhaíochta na Sochaí Sibhialta
Health Poverty Action

Friends of Londiani Ireland

156

-

-

-

156

Nurture Africa

151

-

-

-

151

ECPAT International

150

-

-

-

150

Fondúireacht Idirnáisiúnta IBON

150

-

-

-

150

Cumann na hÉireann um Pleanáil Clainne

150

-

-

-

150

An tSeirbhís Idirnáisiúnte um Chearta an Duine

150

-

-

-

150

APHEDA

-

-

150

-

150

Tionscnamh Síochána Denis Hurley

-

-

150

-

150

WaterAid
Líonra na mBan, Uganda
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145

-

-

-

145

-

-

141

-

141
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Ainm na hEagraíochta

An Lárionad Taighde um Bainistiú agus Fhorbairt
Inbhuanaithe
Value Added Africa
Welthungerhilfe
SA HIVAIDS Information Disseminat SE
An Tionscadal um Oideachas Sóisialta agus
Sláinte
Vietnam Assistance for Handicapped
The Hope Foundation
REDE CAME Mozambique

Scéimeanna
Cistithe
Forbartha na
Sochaí Sibhialta
de chuid na
Ceanncheathrún

Cistiú
Éigeandála
agus
Téarnaimh

Eile, lena
n-áirítear
cistiú sna
príomhthíortha
comhpháirtíochta

Cistiú trí
Ranna
Rialtais Eile

Iomlán
9000anna

-

-

131

-

131

130

-

-

-

130

-

-

130

-

130

-

-

130

-

130

130

-

-

-

130

-

-

119

-

119

110

-

-

-

110

-

-

110

-

110

Fondúireacht Forbartha Metta

-

-

109

-

109

Clár Cúram Pobail Dheoisí Mutare

-

-

105

-

105

PHELA Health and Development Communications

-

-

102

-

102

Aidspan

-

-

100

-

100

An Tionscnamh um Bainistíocht Ghéarchéime

-

100

-

-

100

100

-

-

-

100

Friends in Ireland
Lárionad Henry Dunant um Chomhphlé Daonnúil

-

100

-

-

100

International Alert

-

100

-

-

100

-

100

-

-

100

The Support Africa Foundation

An Institiúid um Athruithe Céime Comhtháite

100

-

-

-

100

Volunteers in Irish Veterinary Assistance

100

-

-

-

100

Coimisiún na hÉireann um Chearta an Duine

-

-

100

-

100

Centre for Community Empowerment (CECEM)

-

-

100

-

100

Lárionad Lin um Fhorbairt Pobail

-

-

100

-

100

CESAB-CENTRO DE ESTUDO SOCIAIS AQUINO DE BRAGANCA

-

-

100

-

100

Oifig Idirchaidrimh na hAfraice Theas An tSiombáib

-

-

100

-

100

RestlessDevelopment

-

-

100

-

100

Young Scientist & Technology Exhibition
Tanzania Ltd

-

-

97

-

97

95

-

-

-

95

Centre for Community Health and Development
(COHED)

-

-

92

-

92

CSIP Vietnam

-

-

92

-

92

Flamboyant Special Needs School

-

-

91

-

91

Camara Education

Gisha- Lárionad Dlí um Shaoirse Gluaiseachta

-

-

90

-

90

Oibrithe Deonacha Yesh Din um Chearta an Duine

-

-

90

-

90

The Asia Foundation Vietnam

-

-

88

-

88

Comhairle Náisiúnta na YMCAanna in Éirinn
BIMKOM Planners for Planning Rights

86

-

-

-

86

-

-

85

-

85
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Scéimeanna
Cistithe
Forbartha na
Sochaí Sibhialta
de chuid na
Ceanncheathrún

Cistiú
Éigeandála
agus
Téarnaimh

Eile, lena
n-áirítear
cistiú sna
príomhthíortha
comhpháirtíochta

Cistiú trí
Ranna
Rialtais Eile

Iomlán
9000anna

85
80
80
80
-

-

80
80
80
80

-

85
80
80
80
80
80
80
80

79
-

-

80
75

-

80
79
75

-

-

75
75

-

75
75

70
66
60
60
60
59

-

75
72
70
70
65
60
-

-

75
72
70
70
70
66
65
60
60
60
60
59

54
50
50
1,461
-

50
50
30
-

58
53
50
50
50
50
739
-

4,770
22

58
54
53
50
50
50
50
50
50
50
50
2,229
4,770
22

90,239

33,424

36,893

4,922

165,479

Comhairle Náisiúnta Óige na hÉireann
Action for the City – Vietnam
Al-Haq
Lárionad ‘One World’ na Gaillimhe
Lárionad Dlúthpháirtíochta Mheiriceá Laidinigh
Foundation Nepal
Lárionad na Palastíne um Chearta an Duine
An Lárionad um Thaighde faoi Thonscnaimh
Forbartha Pobail
Pobailscoileanna Oscailte na Saimbia
Seirbhísí Óige agus Pobail Lourdes
Cumann Addameer um Thacaíocht do
Phríosúnaithe agus Chearta an Duine
Comet-Me
Lárionad Iarúsailéim um Chúnamh Dlí agus
Chearta an Duine
Míchumas agus Forbairt Acmhainní
Handicap International
80:20 Educating & Acting for a Better World
Miftah
Cumann Dlí na hAfraice Theas
Haven Community Foundation
Household in Distress
An Institiúid um Fhorbairt Thar Lear
An Lárionad um Oideachas Domhanda
Action Lesotho
UPR Info
Fondúireacht Chonradh na hÉireann de
Chomhair Chreidmheasa
Comhairle Idirreiligiúin Uganda
Irish Friends of Albania
Tionscnamh Oideachais Acholi
Scoil Cnáimhseachais Chilonga
Amnesty International
Grúpa Comhairleach Idirphlé
Interpeace International
Comhpháirtíocht Forbartha Inis Eoghain
An Institiúid um Chearta an Duine & Ghnó
Iontaobhas Ospidéal an Mater
Family Aids Caring Trust (FACT) Chiredzi
Faighteoirí Eile (<€50,000)
An Scéim In-Asbhainteachta Cánach
Cistiú ó Ranna Rialtais eile
Iomlán
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Clár na
nÁbhar

2
4
6
10

Cá n-Oibrímid?		
Brollach
Súil Siar ar an mBliain
Dul chun cinn ar Spriocanna Forbartha na Mílaoise (SFM)

Leathanach seo: Páistí Scoile i gCeantar Machanga. Mósaimbíc. Grianghraf: Hu O’Reilly/Trócaire
Clúdach tosaigh: Triúr cailín lasmuigh de Scoil Harrisville in Grand Bassa, ina bhfuil siad ina ndaltaí. An Libéir. Grianghraf: Concern Worldwide
Leathanach thall: Ceart chun chlé: Victoria Kabera agus í ag díol trátaí ag margadh Kirambi, Ruanda Theas. Grianghraf: Trócaire
Buachaill óg agus é ag breathnú ar fhothracha Tacloban, Na hOileáin Fhilipíneacha. Grianghraf: Julien Behal/Maxwells/Goal Ireland
Vacsaín á tabhairt ag oibrí sláinte, Tanauan. Cúige Leyte, Na hOileáin Fhilipíneacha. Grianghraf: UNICEF na nOileán Filipíneach/Giacomo Pirozzi
An tAire Stáit um Thrádáil agus Fhorbairt, Joe Costello TD ag Ceiliúradh Lá na hAfraice Teach Farmleigh, Baile Átha Cliath. Grianghraf: Maxwells

t: +353 1 408 2000
www.irishaid.ie
irishaidcentre@dfa.ie
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Ag cur athruithe
cearta i
bhfeidhm ar
shaol roinnt
de na daoine
agus na pobail
is boichte ar
domhan

