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Ba é 2005 mo chéad bhliain ag feidhmiú mar Aire Stáit 
le freagracht as maoirseacht a dhéanamh ar an gcúnamh 
coigríche a chuireann Éire ar fáil agus bhí sé ar cheann 
de na blianta is gníomhaí agus is tábhachtaí i stair chlár 
Chúnamh Éireann.  

Cé gur iomaí géarchéim thubaisteach a thit amach i 
rith na bliana ar fud an domhain tugadh tús áite go 
polaitiúil do chúis na forbartha.   

Tarraingíodh aird an domhain ar an ngá atá ann 
dul i ngleic le bochtaineacht dhomhanda ag leibhéal 
ard polaitiúil a bhuíochas leis an gcruinniú G8 in 
Gleneagles, le Cruinniú Mullaigh Mílaoise na NA agus 
le cruinniú an WTO in Hong Cong.  

Anseo sa bhaile, d’fhógair an Taoiseach Bertie Ahern 
T.D. agus mé féin go sroichfeadh Éire an sprioc a leag 
na NA amach - is é sin 0.7% dár OTN a bheith á 
chaitheamh againn ar chúnamh coigríche faoi 2012. 
Plean stairiúil uaillmhianach é seo agus ciallóidh sé go 
mbeidh Cúnamh Éireann ag caitheamh isteach is amach 
le €1.5 billiún faoin dáta sin.  

Is fianaise an méadú thar cuimse seo ar an méid 
cúnaimh atá á leithdháileadh againn go bhfuil cúis 
na forbartha go docht daingean i gcroílár pholasaí 
eachtrach na hÉireann. 

D’fhonn pleanáil a dhéanamh don méadú seo atá geallta 
againn, thug mé cuireadh do dhaoine aighneachtaí a 
chur faoinár mbráid i mí Feabhra chun go gceapfaimis 
Páipéar Bán ar an treo a bheadh á ghlacadh againn 
maidir leis an gclár cúnaimh. Ag eascairt as seo 
reáchtáladh sraith cruinnithe poiblí i rith na bliana ionas 
go mbeadh seans ag an bpobal a dtuairimí a chur in iúl 
faoin gclár cúnaimh agus faoi chaidreamh na hÉireann 
leis an gcuid sin den domhan atá i mbéal forbartha.  

Bhí tinreamh an-mhaith ag na cruinnithe seo agus bhí 
plé beo bríomhar ann go minic – rud a léiríonn an spéis 
thar na bearta atá ag muintir na hÉireann sna cúrsaí seo 
agus a dtoilteanas páirt a ghlacadh i mbaint amach an 
chomhionannais ar fud an domhain. 

Le feidhm a bhaint as an tsuim seo agus fóir a bhaint as 
an spiorad láidir atá ann i measc mhuintir na hÉireann 
tabhairt faoi obair dheonach, thacaigh Cúnamh 
Éireann leis an bhfoilseachán a chuir Comhlámh ar 
fáil ‘Working for a Better World’, ina bhfuil eolas ar 
dheiseanna tabhairt faoin obair dheonach.  

Chomh maith leis sin, chuir Éire tús le clár 
meantóireachta AE le haghaidh ballstáit nua atá i mbun 
a gcláir chomhoibritheacha forbartha féin. Bhíomar inár 
n-óstach don Liotuáin agus don Ungáir in 2005, agus 
tá cuairteanna ó thíortha eile á mbeartú againn do na 
blianta amach anseo.  

D’fháiltíomar freisin roimh an gcomhoibriú nua seo leis 
an mBord Taighde Sláinte, mar chuid den chinneadh a 
rinneamar in 2005 a chinntiú go mbeadh os cionn €100 
milliún á chaitheamh againn in aghaidh na bliana ar 
VEID/SEIF. 

Ar bhonn idirnáisiúnta, bhí orainn dul i ngleic leis an 
súnámaí san Áise, leis an ngéarchéim dhaonnúil in 
Darfur, easpa bia ar bhonn leanúnach sa Nigéir agus an 
crith talún sa Phacastáin. Bhí gá freagra comhaontaithe 
comhtháite láithreach a thabhairt ar na géarchéimeanna 
seo. Is cúis áthais dom é a thuairisciú ní hamháin gur 
chomhlíon Éire a cuid freagrachtaí san réimsí seo, ach 
gur sháraigh sí iad.  

Fuair beagnach ceathrú milliún duine bás nuair a loit 
súnámaí san Áise limistéir ar an gcósta in dhá thír 
déag an Nollaig seo caite. Thug Rialtas agus muintir 
na hÉireann aghaidh, láithreach bonn, ar an dúshlán a 
bhain le haisghabháil agus le hatógáil.  

Ceapadh Chris Flood mar Thoscaire Speisialta an 
Rialtais do ghéarchéim an tsúnámaí agus chuir sé 
tuairiscí ar fáil ar bhonn rialta maidir le riachtanais 
an réigiúin agus an éifeacht a bhí ag ár n-iarrachtaí. 
Chuir an Rialtas €20 milliún ar fáil agus chuir muintir 
na hÉireann suim fhial fhlaithiúil dar luach os cionn 
€100 milliún ar fáil d’eagraíochtaí neamhrialtasacha 
Éireannacha, rud a chiallaigh go raibh Éire ar cheann de 
na cúig thír ar domhan a chuir an méid is mó ar fáil don 
réigiún.  

Brollach
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Thaistil mé go Darfur i mí Aibreáin chuig an tSúdáin, 
áit a bhfuil tragóid ag dul i méid lá i ndiaidh lae. Bhuail 
mé le hAirí na Súdáine agus mé ag iarraidh a chur 
ina luí orthu go bhfuil gá teacht ar réiteach síochánta 
agus gur ghá a chinntiú nach gcuirtear isteach ar na 
gníomhaíochtaí daonnúla.   

Tá os cionn €17 milliún geallta ag Cúnamh Éireann 
thar na bliana chun cuidiú leis an réigiún seo – réigiún 
a bhfuil géarghá aige le haird agus le tacaíocht ón gcuid 
eile den domhan.  

Díríodh aird an domhain ar an ngéarchéim dhaonnúil 
sa Nigéir i rith an tsamhraidh. Tá an Nigéir rangaithe 
sa 177ú  háit as 177 tír ar Innéacs Forbartha Daonna 
na NA, agus dá bhrí sin tá sé ar an tír is lú forbartha áit 
a gcoinnítear taifead ar staitisticí. Chuir an Rialtas €3 
mhilliún ar fáil le go ndéileálfaí leis an ngéarmhíchothú 
sa tír, agus é seo ag dul i gcion ar leanaí go háirithe.   

Mar fhreagra ar an gcrith talún sa Phacastáin ar an 8 
Deireadh Fómhair, gheall Cúnamh Éireann maoiniú 
€10 milliún a chur ar fáil láithreach. Thug mé cuairt ar 
an tír i mí na Nollag, agus bhuail mé leis an Uachtarán 
Musharraf, mar ar bhreathnaigh mé féin ar an scrios 
agus ar an tsárobair atá idir lámha ag na heagraíochtaí 
neamhrialtasacha leis an airgead a chuir Éire ar fáil 
dóibh.   

Agus mé ar na cuairteanna seo, chuir sé ardú meanma 
orm obair na n-eagraíochtaí neamhrialtasacha 
Éireannacha agus idirnáisiúnta a fheiceáil i roinnt de 
na timpeallachtaí oibre is déine ar domhan. Tugann 
ár gcláir chúnaimh aitheantas do na hiarrachtaí 
luachmhara a bhíonn idir lámha ag na daoine seo agus 
cuireadh maoiniú dar luach os cionn €100 milliún 
ar fáil dóibh in 2005. Cuirfear feabhas ar an dlúth-
chomhchaidreamh seo sna blianta amach anseo.  

Bíonn gá feidhmiú láithreach i gcás na n-imeachtaí móra 
seo, ach is chun maoiniú a dhéanamh ar obair mhall 
leanúnach a dhírítear an chuid is mó de chlár Chúnamh 
Éireann san iarracht sochaithe ár dtíortha páirteacha 
san Afraic agus san Áise a thógáil agus a dhaingniú.   

San tíortha seo, cuirimid maoiniú substainteach 
intuartha ar fáil do chláir a reáchtálann an rialtas chun 
cuidiú leo Spriocanna Forbartha na Mílaoise a bhaint 
amach.  

Tá torthaí an chur chuige seo follasach anois. Níl ach 
deich mbliana ann anois ó cuireadh tús lenár gclár 
déthaobhach le Mósaimbíc, ach cheana féin níl leath an 
méid daoine ag maireachtáil go beo bocht a thuilleadh.  

Rinneadh athghiniúint ar réigiún díchoilltithe Tigray 
i dtuaisceart na hAetóipe agus is féidir le daoine sa 
réigiún sin anois slí bheatha a ghnóthú ón talmhaíocht.   

Tá 30% níos mó oibrithe cúraim shláinte oilte anois 
in Uganda. Tá bunscolaíocht saor in aisce beagnach i 
bhfeidhm ina hiomláine anois i Leosóta agus sa Tansáin.    

Is féidir le breis is 100,000 duine sa tSaimbia teacht ar 
uisce glan anois agus reáchtáil stát nua Tíomór Thoir 
toghcháin i 13 ceantar - agus Éire ag tacú le gach ceann 
de na toghcháin sin.  

Chonacthas idir fhrithghníomhú, leanúnachas agus 
nuálaíocht le linn 2005 - frithghníomhú éifeachtach 
gasta i gcás na dtubaistí ar fud an domhain, leanúnachas 
san obair forbartha fhadtéarmach a bhíonn idir 
lámha againn agus feabhas ar an obair chéanna, agus 
nuálaíocht sa mhéid gur cuireadh sa tsiúl an próiseas 
don chéad Pháipéar Bán ag Cúnamh Éireann.  

Táim thar a bheith mórálach as a bheith i bhfeighil 
an chláir seo agus bródúil as na daoine Éireannacha 
a bhíonn i mbun na sároibre cúnaimh. Is mór an 
méid tacaíochta a fuair mé ó Thaidhleoirí, ó oifigigh 
Chúnamh Éireann agus ó Shaineolaithe ar chúrsaí 
Forbartha. 

Conor Lenihan T.D.
An tAire Stáit do Chúnamh Éireann 
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Cúnamh Iltaobhach don Aetóip  
in 2005 €28.1 milliún 
Daonra 77.43 milliún 
Rangú HDI 2005 170ú háit (as 177 tír)

An Aetóip    

Achoimre ar an gClár 

Níl i ndán d’fhormhór na ndaoine a chónaíonn 
san Aetóip ach cruatan gan stad gan staonadh. 
Cónaíonn beagnach gach teaghlach ar cheapach 
thalún atá cuíosach neamhthorthúil agus bíonn 
siad ag brath den chuid is mó ar ghránábhar a 
shaothraíonn siad de láimh chun maireachtála. 
Faigheann níos mó ná 15% de na leanaí sa tír bás 
sula mbíonn cúig bliana d’aois sroichte acu agus 
bíonn 47% míchothaithe ar bhealach amháin nó ar 
bhealach eile. Faigheann 871 bean as gach 100,000 
bás agus iad ag breith linbh, seo an ráta is airde ar 
domhan.  

Cibé scéal é, in 2005, rinneadh dul chun cinn nach 
beag chun feabhas a chur ar  shaol na ndaoine san 
Aetóip. I measc na nithe atá bainte amach ó 1996 i 
leith tá méadú 50% tagtha ar an ráta litearthachta, 
thit an ráta míchothaithe 20%, tá fáil ag 38% 
níos mó den daonra ar uisce glan agus de réir an 
Welfare Monitoring Survey, tá an líon breoiteachtaí 
a thuairiscítear ag titim. 

Bliain thar a bheith deacair ba ea 2005 do mhuintir 
na hAetóipe – go háirithe toisc an ghéarchéim 
pholaitiúil a bhain leis na toghcháin i mí Bealtaine. 
Ba mhór an chodarsnacht idir cúrsaí roimh 
mhí Bealtaine -  an dearfacht i leith an phróisis 
pholaitiúil agus chomh síochánta agus a bhí cúrsaí 
le linn vótála i gcomparáid leis an gcorraíl agus leis 
an bhforéigean a bhí ann nuair a fógraíodh torthaí 
an toghcháin. Mar thoradh air sin, chuir an Rialtas 
dlí agus ord dian docht i bhfeidhm, agus rinneadh 
na mílte duine a choinneáil agus cuireadh ceannairí 
an phríomhpháirtí freasúra i bpríosún. Cháin an 
pobal idirnáisiúnta Rialtas na hAetóipe toisc sin a 
dhéanamh - rud a chuir isteach go mór ar an gclár 
um chomhoibriú forbartha. Bhí dul chun cinn maith 
déanta roimh na toghcháin chun feabhas a chur ar 
an idirphlé idir an Rialtas agus na deontóirí agus 
cuireadh le caighdeán agus le méid an chúnaimh 
forbartha dá bharr. Toisc cúrsaí mar atá go 
polaitiúil, ámh, tá an chuid is mó den chúnamh 

díreach buiséid ar coimeád faoi láthair. Ceapadh 
plean ag tús na bliana chun an cúnamh a mhéadú, 
ach tá cur i bhfeidhm an phlean seo curtha ar athlá 
de thuras na huaire. 

Ag tús 2005, tar éis bliain a chaitheamh leis an 
bpróiseas pleanála, rinneadh faomhadh ar Páipéar 
Straitéise Tíre Chúnamh Éireann don Aetóip . Tá 
an straitéis nua dírithe ar an gcomhpháirtíocht idir 
Rialtas na hAetóipe agus na páirtithe forbartha 
neamhstáit a dhaingniú, go háirithe maidir leis 
na saincheisteanna a bhaineann le sláinte agus 
le hoideachais, le VEID/SEIF, le rialachas agus le 

leochaileacht/forbairt tuaithe. 

An Clár Forbartha Daonna 
(Na hEarnálacha Sóisialta)

B’ionann an méid airgid a chuir Cúnamh Éireann 
ar fáil chun tacú le sláinte, le hoideachais agus le 
cúrsaí VEID/SEIF agus €10.5 milliún. As an méid 
sin úsáideadh €4.3 milliún don idirghabháil ag an 
leibhéal Feidearálach, cuireadh €4.3 milliún ar fáil 
do Réigiún Náisiúin an Deiscirt agus  €1.9 milliún 
ar fáil d’Eagraíochtaí na Sochaí Sibhialta.
 
Cuireadh cur chuige nua i bhfeidhm in 2005 – is 
é sin an Cur Chuige Foirne Daonna. Bhíothas 
ag feidhmiú ar bhonn earnálach roimhe seo. An 
chúis atá leis an gcur chuige nua go raibh Cúnamh 
Éireann ag dul i ngleic le dúshláin mhóra forbartha 
- dúshláin a bhí ann i réimse na sláinte, i réimse 
an oideachais agus i leith cúrsaí VEID/SEIF araon 
– agus bhí straitéisí infheistíochta comhchosúla ag 
baint leis an modh ar cuireadh maoiniú ar fáil sna 
trí réimse sin. A bhuíochas leis an gcur chuige nua 
seo tá naisc thrasearnálacha ar bun chomh maith.  

Ag an leibhéal feidearálach, chuir Cúnamh Éireann 
maoiniú agus cúnamh teicniúil ar fáil chun cuidiú 
le Ranna feidearálacha (Sláinte agus Oideachais) 
comhordú níos fearr a dhéanamh ar na pleananna 
earnálacha acu. I Réigiúin Náisiún an Deiscirt chuir 
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Cúnamh Éireann, i gcomhar le Rialtas na hÍsiltíre,  
maoiniú ar fáil a bhí curtha in áirithe dó sin, do 
na cláir oideachais, sláinte agus VEID/SEIF ag an 
Rialtas Réigiúnach. An mhór-aidhm a bhí i gceist 
leis an tacaíocht réigiúnach seo ná feabhas a chur 
ar an seachadadh a dhéantar ar na bunseirbhísí 
sóisialta ar ardchaighdeán do mhuintir an Réigiúin. 
Cuireadh an chuid eile den airgead a bhí fágtha sna 
cistí sa Chlár Forbartha Daonna ar fáil do pháirtithe 
straitéiseacha na sochaí sibhialta a bhíonn ag obair 
sna réimsí seo a leanas: sláinte atáirgthe, VEID/SEIF 

agus oideachas bunúsach. 

Clár Tacaíochta Réigiúnach 
Tigray:

Ba é 2005 dara bliain chur i bhfeidhm Chlár 
Tacaíochta Réigiúnach Tigray. D’infheistigh 
Cúnamh Éireann €7.03 milliún tríd an gclár seo mar 
chuid den chur i bhfeidhm ar phlean straitéise trí 
bliana an Réigiúin. Cuireadh beagnach  90% den 
infheistíocht iomlán ar fáil mar bhlocdheontas trí 
státchiste an Réigiúin, agus cuireadh an chuid eile 
den airgead ar fáil do ghníomhaíochtaí chun tógáil 
ar acmhainní ábhartha agus acmhainní daonna an 
Bhiúró Airgeadais agus Forbartha Eacnamaíochta,  
Oifig an Ard-Iniúchóra Réigiúnaigh agus Oifig 

Slándála Bia Tigray. 

Leochaileacht, Cosaint 
Shóisialta agus Forbairt 
Eacnamaíochta Tuaithe 

In 2005, cheap Cúnamh Éireann straitéis trí bliana 
nua chun fóirithint agus forbairt san Aetóip a 
nascadh le chéile. Cuireadh €6.77 milliúin ar fáil i 
mbliana, an chéad bhliain de chur i bhfeidhm na 
straitéise, chun tacú le raon tionscnamh sna réimsí 
seo a leanas: cosaint shóisialta/slándáil bia agus 
forbairt eacnamaíochta tuaithe. An sprioc atá leis 
an gclár seo ná tacú leis na hiarrachtaí a dhéanann 
rialtais, deontóirí agus an tsochaí shibhialta chun 

dul i ngleic le leochaileacht agus le neamhshlándáil 
bia leanúnach san Aetóip; tógáil ar an acmhainn atá 
ag an rialtas agus ag institiúidí na sochaí sibhialta 
cosaint a chur ar fáil do shlite beatha na bhfear agus 
na mban bocht/leochaileach; agus cur chun cinn a 
dhéanamh ar fhás eacnamaíochta leathan.  

An mhír ar a gcaitear an méid is mó airgid sa 
chlár straitéise seo ná an Productive Safety Nets 
Programme a fhaigheann maoiniú ón iliomad 
deontóirí. Tosaíodh ar a chur i bhfeidhm i mí 
Feabhra 2005 agus chuir Cúnamh Éireann 
€5.7 milliún ar fáil dó le linn na bliana. Faoin 
gclár Safety Nets, fuair 5 mhilliún duine, atá ar 
ghannchuid bia go leanúnach, airgead mar luach 
saothair ar obair a dhéanamh. Chuir foireann 
Chúnamh Éireann san Aetóip cúnamh teicniúil agus 
ionchur maidir le polasaí ar fáil le linn na bliana sa 
chlár Safety Nets mar ar ghlac siad páirt sna misin 
mhonatóireachta ardleibhéil agus na comhghrúpaí 
oibre idir an rialtas agus na deontóirí a cuireadh ar 
bun chun tacú leis an gclár. 

Clár Rialachais – An 
Bhearna a líonadh idir 
Daoine agus Cumhacht 

Cuimsíonn an straitéis rialachais trí bliana idir 
rialachas polaitiúil agus rialachas eacnamaíochta. 
In 2005, chuir Cúnamh Éireann €2.4 milliún 
ar fáil san iomlán chun tacú leis an gclár oibre 
um dhea-rialachas. As an méid sin cuireadh 
beagnach €1m ar fáil do ghníomhaíochtaí dírithe 
ar rialachas daonlathach/polaitiúil níos fearr a 
chothú; cuireadh an €1.4m eile ar fáil chun tacú 
le hiarrachtaí an Rialtais agus na sochaí sibhialta 
cur lena n-acmhainn agus rialachas eacnamaíochta 
níos trédhearcaí agus níos cuntasaí a chothú. Ní 
hamháin gur chuir Cúnamh Éireann cúnamh airgid 
ar fáil ach chuir sé cúnamh teicniúil ar fáil chomh 
maith.  

Leosóta

Mósaimbíc

An Tansáin 

An Tíomór Thoir 

Ho Chi Minh City 

Qui Nhon

Da Nang

Hanoi

South China Sea

VITNEAM

An Aetóip

An tSaimbia 

Ó 1996 i leith tá méadú 
50% tagtha ar an ráta 
litearthachta agus thit an 
ráta míchothaithe 20%

“

”
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Cúnamh Déthaobhach do Leosóta  
in 2005 €9.68 milliún 
Daonra 1.795 milliún 

Rangú HDI 2005 149ú háit
Leosóta

Achoimre ar an gClár  

Faoi chlár déthaobhach Chúnamh Éireann is é Leosóta 

an tairbhí atá ag fáil cúnaimh don tréimhse is faide. 

Seo tír bheag - ceann de na Tíortha is Lú Forbartha 

– agus í suite i nDeisceart an hAfraice. Is é tuairim is 

US$600 an tOllioncam Náisiúnta in aghaidh an duine. 

Tá eacnamaíocht na tíre bunaithe ar an uisce agus an 

leictreachas a dhíolann sí leis an Afraic Theas, maille le 

déantúsaíocht, talmhaíocht, beostoc agus íocaíochtaí pá a 

fhaigheann oibrithe atá fosaithe san Afraic Theas.  

Saothar in aisce is ea an fhorbairt a rinneadh leis na blianta 

anuas toisc an tionchar a bhí ag VEID/SEIF ar an tír agus 

tá an bun bainte faoi roinnt mhaith de na hiarrachtaí atá 

déanta go dtí seo bochtaineacht a mhaolú agus feabhas a 

chur ar an gcaighdeán maireachtála. De réir Thuarascáil 

Forbartha Daonna Leosóta 2005 léirítear an treocht anuas 

san Innéacs Forbartha Daonna (HDI) ón 137ú háit in 2003 

go dtí an 149ú háit in 2005. 

Cuireadh tús le cur i bhfeidhm Phlean Straitéiseach Leosóta 

2005-2007 i mí Eanáir 2005. Ar na nithe is mó a ndíríonn 

an clár orthu thar thréimhse trí bliana an Phlean tá feabhas 

a chur ar sheachadadh seirbhíse agus ar dhea-rialachas.  

Seo a leanas roinnt de na réimsí ar éirigh leis an Rialtas 

an-dul chun cinn a dhéanamh iontu i rith na bliana: dul i 

ngleic níos mó le VEID/SEIF, bunoideachas saor in aisce a 

bheith curtha i bhfeidhm anois ina iomláine agus feabhas a 

chur ar bhainistíocht agus ar phleanáil airgeadais phoiblí. 

A bhuíochas leis an dul chun cinn seo tá feabhas curtha 

ar na seirbhísí a chuirtear ar fáil do cheann de na pobail is 

boichte agus is imeallaithe ar domhan. 

Oideachas 

San iomlán chuir Cúnamh Éireann €1.66 milliún ar fáil 

in 2005 don Aireacht Oideachais chun go bhféadfaí 

leanúint le cur i bhfeidhm a Plean Straitéiseach don Earnáil 

Oideachais. Agus an tír i mbun na céime deireanaí de chur 

i bhfeidhm Bhunoideachas Saor in Aisce i Leosóta bhí an 

clárúchán i mbunscoileanna seasmhach arís i mbliana. 

Dúshlán ar leith atá ann a chinntiú go gcoinnítear an 

caighdeán oideachais de réir mar a théann an líon daltaí atá 

ag teacht isteach sa chóras i méid, mar a bhí ag titim amach 

le seacht mbliana anuas (mar thoradh ar Bhunoideachas 

Saor in Aisce a bheith á thabhairt isteach). 

Rinne an Aireacht athbhreithniú agus leasú ar an 

gcuraclam bunscoile i rith na bliana, chun go gcuirfí oiliúint 

maidir le VEID/SEIF san áireamh agus chun go mbeadh an 

curaclam níos íogaire i leith inscne. Fuarthas 1,400 pacáiste 

múinteoireachta matamaitice agus eolaíochta agus tugadh 

isteach scéim nua chun leabhair a fháil ar cíos don chéad dá 

bhliain scolaíochta. Tá an scéim seo tar éis feabhas a chur 

ar an bhfáil atá ag daoine ar fud na tíre ar théacsleabhair. 

Cuireadh oiliúint ar dhaoine  maidir le pleananna ceantair a 

ullmhú do na struchtúir díláraithe nua i ngach ceann de na 

deich gceantar. 

VEID/SEIF 

Tá dhá ghné ag baint leis an gcur chuige atá ag Cúnamh 

Éireann i leith na paindéime VEID/SEIF i Leosóta. 

An chéad ghné a bhaineann leis ná príomhshruthú a 

dhéanamh ar chúrsaí i.e. ceist VEID/SEIF a chur san 

áireamh sna hidirghabhálacha a chuirimid ar fáil i gcúrsaí 

pleanála, feidhmithe agus measúnachta. Díreofar ar dtús 

ar na hearnálacha sláinte agus oideachais. An dara gné a 

bhaineann leis ná idirghabhálacha ar leith a chur ar fáil 

chun tacú leis na gCoimisiún Náisiúnta SEIF a shainchúram 

a chomhlíonadh – is é sin comhordú a dhéanamh ar an 

méid atá á dhéanamh ar bhonn náisiúnta ar an gceist. 

Tá tacaíocht á chur ar fáil chomh maith d’eagraíochtaí 

na sochaí sibhialta chun dul i ngleic le príomh-údair na 

paindéime i Leosóta: easpa coisc, éagothroime inscne agus 

imirce lucht oibre.  

Cuireadh an Coimisiún Náisiúnta SEIF ar bun go dlíthiúil i 

rith na bliana - ar deireadh thiar thall. Chuir an eagraíocht 

nua tús, ar an bpointe, le hathbhreithniú ar an bpolasaí 

náisiúnta agus ar an bplean straitéiseach. Chomh maith leis 

sin, chuir an Coimisiún Grúpa Oibre Monatóireachta agus 

Meastóireachta Náisiúnta ar bun agus earcaíodh Oifigeach 

Monatóireachta agus Meastóireachta le haghaidh gach cinn 

de na deich gceantar. San iomlán chaith Cúnamh Éireann 

€686,000 in 2005 sa réimse seo. 

Sláinte

Ar an obair thábhachtach a bhí idir lámha ag Cúnamh 

Éireann le linn 2005 i Leosóta bhí feabhas a chur ar an 

teacht atá ag daoine ar chúram sláinte maith. San iomlán 

cuireadh  €1.25 milliún ar fáil don Aireacht Sláinte agus 

do Chumann Sláinte Críostaí Leosóta (bíonn páirt thar a 

bheith tábhachtach ag an eagraíocht san earnáil sláinte) 
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chun go bhféadfaidís leanúint le cur i bhfeidhm Phlean 

Straitéiseach na hEarnála Sláinte. Bhí Cúnamh Éireann fós i 

mbun stocaireachta leis na príomhpháirtithe chun feabhas a 

chur ar chomhordú san earnáil sláinte. .

Mar chuid den obair aici dul i ngleic le VEID/SEIF, rinne an 

Aireacht feidhmiú céimneach ar Chóireáil Fhrith-Aisvíreach 

(ART) in 18 suíomh cóireála ar fud na tíre. Bhí gá ag 

56,000 duine le ART i rith 2005. Cláraíodh 8,100 duine le 

haghaidh cóireála faoi dheireadh na bliana. 

Ina theannta sin, cuireadh Suirbhé Sláinte Déimeagrafach 

nua i gcrích i rith na bliana, a chuir sonraí iontaofa ar fáil, a 

raibh géarghá leo, maidir le táscairí sláinte - VEID/SEIF ina 

measc. Rinneadh feidhmeanna áirithe a chineachadh chun 

na struchtúir rialtais áitiúil nua i rith 2005 chomh maith. 

Rialachas

Is iontach an dul chun cinn a rinneadh maidir le feabhas a 

chur ar chórais bhainistíochta airgeadais phoiblí i Leosóta 

le linn 2005 agus é seo tacaithe ag roinnt de na páirtithe 

forbartha - Cúnamh Éireann san áireamh. Tá córas buiséid 

cuspóir-bhunaithe nua á thástáil ar bhonn píolótach agus é 

mar aidhm aige córas bainistíochta faisnéise airgeadais nua 

a shuiteáil in ionad an tseanchórais atá dulta as feidhm. 

Toisc gur daonlathas an-óg é Leosóta, tá leasú 

parlaiminteach thar a bheith tábhachtach mar chéim i 

dtreo an chomhdhlúthaithe. Baineadh feidhm i rith na 

bliana as cistí a chuir Cúnamh Éireann ar fáil chun cúig 

choiste cúraim aire a chur ar bun. De bhreis air sin, rinne 

Rialtas Leosóta comhdhlúthú ar a riail dhaonlathach 

trí thoghcháin áitiúla a reáchtáil in 2005 agus déanfar 

cumhacht a chineachadh thar an gcéad chúpla bliain eile, 

chun na struchtúir nua a chur i bhfeidhm ar bhealach 

céimneach. Thacaigh Cúnamh Éireann leis an ullmhú a 

rinneadh le haghaidh na dtoghchán áitiúil agus le hOifig 

an Ombudsman don obair leanúnach a bhíonn idir lámha 

ag an Oifig sin. Dhírigh an tOmbudsman i rith 2005 ar 

chigireacht a dhéanamh ar phríosúin agus tuairisc a chur 

ar fáil maidir leis an gcaoi a bhféadfaí feabhas a chur ar 

choinníollacha maireachtála sna príosúin. 

Chomh maith leis sin, cuireadh tacaíocht ar fáil i rith na 

bliana le go n-ullmhófaí Daonáireamh agus go bhfoilseofaí 

Suirbhé Buiséid Teaghlaigh. Seo cúpla céim thábhachtach i 

dtreo modh a chur ar bun chun monatóireacht a dhéanamh 

ar bhochtaineacht. 

Baineann an chuid eile de chlár rialachais Chúnamh 

Éireann i Leosóta le cumas na sochaí sibhialta a threisiú 

maidir le feidhmiú ar son feabhas a chur ar sheachadadh 

seirbhíse. I rith na bliana, d’fhoilsigh ceann de pháirtithe 

Chúnamh Éireann an chéad tuarascáil maidir le 

monatóireacht ar bhuiséad na sochaí sibhialta. San iomlán 

caitheadh €2.53 milliún ar an gClár Rialachais i rith na 

bliana.  

Rochtain Tuaithe 

Chuir Aireacht na nOibreacha Poiblí agus Iompair (tá an 

Roinn Bóthar Tuaithe mar chuid den Aireacht seo) polasaí 

iompair nua ar fáil le linn 2005, a bheidh mar bhonn is mar 

thaca ag leasuithe cuiditheacha san earnáil seo. 

Lean Cúnamh Éireann leis an tacaíocht a bhí á chur ar 

fáil aige don Roinn Bóthar Tuaithe (atá mar chuid den 

Aireacht) sa chéim dheireanach sa Chlár Rochtana Tuaithe. 

Rinneadh athbhreithniú neamhspleách ag deireadh 2005 

ar an tacaíocht a chuireann Cúnamh Éireann ar fáil don 

Roinn chun foghlaim ón méid atá bainte amach go dtí seo. 

Chuir an Roinn síneadh 2.5Ciliméadar le raon bóthar 

gairbhéil in Oirthuaisceart na tíre - áit iargúlta shléibhtiúil. 

Cuireadh in airde dhá dhroichead do choisithe, a 

thrasnaíonn gleannta doimhne sna sléibhte agus tá seacht 

gcinn déag eile á dtógáil faoi láthair.  

Uisce Tuaithe 

Ar cheann de na príomh-shainchúraim ar an Roinn 

Soláthair Uisce Tuaithe, atá mar chuid den Aireacht 

Acmhainní Nádúrtha, tá uisce agus córais sláintíochta a 

sholáthar do shráidbhailte iargúlta i gceantair archríocha i 

Leosóta. 

Is é Cúnamh Éireann an t-aon deontóir san fho-earnáil 

seo. San iomlán cuireadh €2.35 milliún ar fáil le linn 2005 

don chur i bhfeidhm leanúnach ar phlean straitéiseach cúig 

bliana na Roinne. Ar na nithe a cuireadh ar fáil i rith na 

bliana bhí 626 caidéal uisce agus cuireadh foinsí uisce le 

sconnaí ar fáil do os cionn 15 sráidbhaile. Dearadh caoga 

cúig foinse sa bhreis agus tá siad san á dtógáil faoi láthair. 

Cuireadh straitéis nua na Roinne i gcrích, ar deireadh thiar 

thall, i rith na bliana agus rinneadh iniúchadh ar 1,786 

córas uisce atá ann cheana féin. 

Leosóta

Mósaimbíc

An Tansáin 

An Tíomór Thoir 

Ho Chi Minh City 

Qui Nhon

Da Nang

Hanoi

South China Sea

VITNEAM

An Aetóip

An tSaimbia 

Saothar in aisce is ea an 
fhorbairt a rinneadh leis 
na blianta anuas toisc an 
tionchar a bhí ag VEID/
SEIF ar an tír

“
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Cúnamh Déthaobhach do Mhósaimbíc  
in 2005 €27.2 milliún
Daonra 19.8 milliún 
Rangú HDI 2005 168ú háit

Mósaimbíc

Achoimre ar an gClár 

Cuireadh tacaíodh ar fáil do Mhósaimbíc le linn 
2005 ag teacht le Páipéar Straitéise Chúnamh 
Éireann maidir leis an tír sin, a bhfuil feidhm leis ó 
2004 go dtí 2006 agus a comhaontaíodh le Rialtas 
Mhósaimbíc. Cuidíonn an straitéis le Mósaimbíc 
a Phlean um Laghdú ar Bhochtaineacht a chur i 
bhfeidhm agus é ceaptha chun tacú le hiarrachtaí 
breise bochtaineacht a laghdú ach na nithe seo a 
leanas a bhaint amach: fás eacnamaíochta leathan, 
forbairt shóisialta chothrom agus feabhas ar 
rialachas daonlathach.   

Cuidíonn Éire le Mósaimbíc ar dhá bhealach. 
Tacaíonn sí leis na hAireachtaí lárnacha i gcur 
i bhfeidhm a chláir earnálacha agus cuidíonn sí 
leis na forais riaracháin áitiúla i Limistéir Niassa 
agus Inhambane. Díríonn an tacaíocht ag leibhéal 
náisiúnta ar na sé earnáil seo a leanas: oideachas, 
sláinte, VEID/SEIF, forbairt tuaithe, leasú/rialachas 
san earnáil phoiblí agus cúnamh cláir.  

Oideachas 

Ar na heasnaimh atá ann sa chóras oideachais i 
Mósaimbíc tá caighdeáin ísle oideachais, éagothroime 
san fháil atá ag daoine ar oideachas, scoileanna 
ar dhroch-chaighdeán, trealamh múinteoireachta 
uireasach agus easpa cumais san Aireacht pleanáil 
agus bainistiú a dhéanamh ar sholáthar oideachais. 
Táthar ag dul i ngleic leis na saincheisteanna seo 
uile i bPlean Straitéiseach na hAireachta Oideachais 
ar an Earnáil Oideachais (ESSP). Tacaíonn Éire leis 
an bplean agus chuir Éire maoiniú ar fáil in 2005 le 
haghaidh na nithe seo a leanas: clár dáilte leabhar 
scoile, forbairt curaclaim, oiliúint ar mhúinteoirí, 
cumas institiúide agus príomhshruthú a dhéanamh 
ar chúrsaí inscne agus VEID/SEIF san oideachas. 
Chomh maith leis sin, tacaíonn clár na hÉireann le 
Ranna Oideachais Áitiúla in Niassa agus Inhambane 
agus iad ag cur i bhfeidhm an ESSP. 

Sláinte

Dhírigh an cúnamh a chuir Éire ar fáil sa réimse 
sláinte ar an earnáil a dhaingniú ina hiomláine. Tá 
trí chiste ann trína gcuirtear tacaíocht ar fáil don 
Aireacht Sláinte - is iad sin ciste chun díol as earraí 
cógaisíochta, ciste chun díol as costais athfhillteacha 
sna ceantair áitiúla agus ciste chun tacaíocht 
ghinearálta a chur ar fáil d’fhorbairt na hearnála 
sláinte ina hiomláine.  

VEID/SEIF 

Le ráta leitheadúlachta 16% ann i measc daoine 
fásta, tá Mósaimbíc ar cheann de na deich dtír is 
measa ó thaobh na paindéime VEID/SEIF de. Tá 
Éire tar éis príomhshruthú a dhéanamh ar chúrsaí 
VEID/SEIF ar fud a cláir don tír seo. Cuirtear 
tacaíocht dhíreach ar fáil tríd an gComhairle 
Náisiúnta SEIF. Ní hamháin go rabhthas ag daingniú 
cumas na Comhairle, ach cuireadh tacaíocht ar 
fáil faoi chlár na hÉireann freisin chun cuidiú le 
hEagraíochtaí Neamhrialtasacha éagsúla agus le 
daoine eile atá i mbun ngníomhaíochtaí oideachais 
agus coiscitheacha. Chomh maith leis sin, cuireadh 
cúram agus tacaíocht ar fáil do dhaoine aonair agus 
dá dteaghlaigh a ndeachaigh an phaindéim i gcion 
orthu.   

Tar éis do Rialtas na hÉireann agus an Clinton 
Foundation Meabhrán Tuisceana a shíniú i mí Iúil 
2003, tosaíodh ar mhaoiniú dar luach €60 milliún 
a leithdháileadh ar Mhósaimbíc thar thréimhse 
cúig bliana (2003- 2007) chun tacú le hobair na 
Fondúireachta agus é ag cur leis an méid cúraim 
agus na cláir chóireála VEID/SEIF atá i dtíortha i 
mbéal forbartha. Cuideoidh an maoiniú seo an méid 
atá á dhéanamh san earnáil sláinte i Mósaimbíc a 
dhaingniú chun dul i ngleic leis an bpaindéim seo. 
As an méid airgid sin, leithdháileadh €6.29 milliún 
in 2005.  A bhuíochas leis an tacaíocht seo, maille 
le hobair a rinne deontóirí eile, bhí 20,000 duine le 
VEID/SEIF i Mósaimbíc ábalta teacht ar chóireáil 
a raibh géarghá acu leis. Cuireadh maoiniú ar fáil 
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faoin gclár freisin do sheirbhísí sláinte in Niassa agus 
Inhambane.  

Forbairt Tuaithe  

Tacaíonn Éire le PROAGRI, an clár leasaithe 
náisiúnta talmhaíochta, atá faoi stiúir na hAireachta 
Talmhaíochta. Tá sé mar aidhm aige feabhas a chur 
ar chaighdeán na seirbhísí talmhaíochta i gceantair 
thuaithe agus táirgiúlacht a mhéadú ar fud na tíre. 
Díríonn tacaíocht na hÉireann ar PROAGRI ag an 
leibhéal náisiúnta, agus ar earnálacha a bhíonn ag 
gabháil do chúrsaí uisce agus bóthar ag an leibhéal 
áitiúil.  

Leasú san Earnáil Phoiblí 

Tá Éire ar cheann de ghrúpa deontóirí a thacaíonn 
le leasú san earnáil phoiblí chun cuidiú leis an 
seachadadh ar ardchaighdeán agus ar sheirbhísí 
cothroma. Ag an leibhéal náisiúnta, cuireadh 
tacaíocht ar fáil ar na bealaí seo a leanas: cuidiú leis 
an gClár um Fhorbairt ar Acmhainn na hEarnála 
Poiblí; cómhaoiniú a dhéanamh ar Aonad Teicniúil 
a bhfuil mar fhreagracht air an clár leasaithe san 
earnáil phoiblí a bhrú ar aghaidh; agus páirt a 
ghlacadh sa chlár UNDP atá dírithe ar fheabhas a 
chur ar an tseirbhís phoiblí ag an Leibhéal Áitiúil.   

Rialachas & an tSochaí 
Shibhialta 

Ar cheann de na réamhriachtanais chun forbairt 
inbhuanaithe a bhaint amach a luaitear sa Phlean um 
Laghdú ar Bhochtaineacht tá an dea-rialachas.  Tá 
Éire ag obair i gcomhar le deontóirí eile chun feabhas 
a chur ar chaighdeán an rialachais agus cearta 
daonna agus cuntasacht dhaonlathach a dhaingniú 
i Mósaimbíc - go háirithe maoiniú a sholáthar 
le haghaidh UNDP chun tacú le hathchóiriú 
parlaiminteach, le hathchóiriú ar phríosúin agus le 
forbairt ar an raidió áitiúil neamhspleách. Chomh 
maith leis sin, tacaíonn Éire le hOifig an Ard-Aighne 

a acmhainn a fhorbairt agus cuireann maoiniú ar 
fáil don League of Human Rights, do Etica (gasra 
a dhéanann faire caimiléireachta) agus do STAE 
(an foras Stáit a bhfuil mar chúram air eagrú agus 
bainistiú a dhéanamh ar thoghcháin). 

Tacaíocht ag an Leibhéal 
Áitiúil   

Amharctar ar thacaíocht ag an leibhéal áitiúil mar 
chuid riachtanach d’éifeachtacht iomlán chlár na tíre, 
mar go gcuireann na léargais a chuirtear ar fáil ag an 
leibhéal áitiúil bonn níos fearr faoin idirphlé a bhíonn 
ann leis an Rialtas maidir le straitéisí náisiúnta. 

Tá Inhambane agus Niassa i measc na gceantar 
is boichte i Mósaimbíc. Faoi chlár na hÉireann 
tá cláir ilearnálacha ann atá dírithe ar fheabhas a 
chur ar acmhainn na n-údarás áitiúil seachadadh a 
dhéanamh ar sheirbhísí sóisialta do phobail bhochta 
sna réimsí sláinte, oideachais agus forbartha tuaithe. 
Ar an tacaíocht a chuir Éire ar fáil in 2005 bhí 
€1 milliún chun teacht i gcabhair ar an tír nuair a 
bhí géarchéim bia ann toisc triomach i gCeantar 
Inhambane. Tá Éire ar an bpríomhpháirtí forbartha 
sa dá cheantar. 

Cúnamh Cláir

Shínigh Rialtas Mósaimbíc agus deontóirí Meabhrán 
Tuisceana in 2004. Tacaíonn an Meabhrán seo 
leis an bplean um laghdú ar bhochtaineacht i 
Mósaimbíc trí mhodh cómhaoinithe agus idirphlé 
struchtúrtha idir an Rialtas agus na deontóirí a 
nascadh lena chéile. Chuir Éire, i gcomhar le seacht 
dtír déag eile atá ina ndeontóirí, cúnamh ar fáil 
ag teacht leis an Meabhrán seo in 2005. Déantar 
monatóireacht ar thionchar na tacaíochta seo tríd an 
gCreat Oibre Measúnaithe Feidhmíochta, a leagann 
amach na coinníollacha a bhaineann le maoiniú a 
sholáthar agus déantar dul chun cinn a mheas i leith 
gluaiseacht i dtreo chur i bhfeidhm an phlean um 
laghdú ar bhochtaineacht .  

Leosóta

Mósaimbíc

An Tansáin 

An Tíomór Thoir 

Ho Chi Minh City 

Qui Nhon

Da Nang

Hanoi

South China Sea

VITNEAM

An Aetóip

An tSaimbia 

Ar cheann de na 
réamhriachtanais chun 
forbairt inbhuanaithe a bhaint 
amach a luaitear sa Phlean 
um Laghdú ar Bhochtaineacht 
tá an dea-rialachas  

“

”
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Cúnamh Déthaobhach don Tansáin  
in 2005 €24.3 milliún 
Daonra 38.33 milliún 
Rangú HDI 2005 164ú háit 

An Tansáin 

Achoimre ar an gClár 

Dhírigh clár Chúnamh Éireann le linn 2005 sa 
Tansáin ar oideachas, ar shláinte, ar chúrsaí 
VEID/SEIF, ar thalmhaíocht agus ar rialachas, 
agus leanadh leis an tacaíocht don bhuiséad atá 
ann laghdú ar bhochtaineacht sa tír. Bhí creat 
oibre ann don tacaíocht a chuir Cúnamh Éireann 
ar fáil don Tansáin sa mhéid go bhfuil straitéis 
laghdaithe bochtaineachta ag an tír, ar a dtugtar 
Mkukuta. Mar chomhlánú ar Mkukuta, lean 
deontóirí sa Tansáin ag obair ar Chomh-Straitéis 
Cúnaimh – modh lena chinntiú go mbaintear 
úsáid níos éifeachtaí agus níos críochnúla as an 
gcúnamh a chuireann an pobal idirnáisiúnta ar 
fáil don Tansáin. 
 

Oideachas 

Lean Cúnamh Éireann leis an tacaíocht a 
chuireann sé ar fáil don Chlár Forbartha 
Bunoideachais. Chuidigh Cúnamh Éireann le 
Rialtas na Tansáine deireadh a chur le táillí 
bunscoile, agus mar thoradh air sin tá níos 
mó daltaí cláraithe i mbunscoileanna anois, 
go háirithe i measc leanaí níos boichte agus 
dílleachtaí - iad siúd atá faoi thionchar VEID/
SEIF san áireamh. Mar chuid den bheart seo 
tugadh faoi chlár tógála seomraí ranga agus 
oiliúna múinteoirí. Dá dheasca sin tá ráta 
cláraithe 95% bunscoile ann anois – sin méadú 
5.9 milliún go dtí os cionn 7.5 milliún leanbh le 
trí bliana anuas. Chomh maith leis sin, tacaíonn 
Cúnamh Éireann le Haki Elimu, eagraíocht 
áitiúil a dhéanann stocaireacht maidir le 
ceisteanna rialachais agus rochtana faisnéise, go 
háirithe san earnáil oideachais.   

Sláinte agus VEID/SEIF 

Chuir Cúnamh Éireann cúnamh ar fáil in 2005 
don Aireacht Sláinte agus Gnóthaí Sóisialacha 

chun ospidéil agus clinicí ar fud na tíre a rith 
agus chun feabhas a chur ar chaighdeán na 
seirbhísí a sholáthraíonn siad. Cuireadh cistí 
Chúnamh Éireann sa réimse seo ar fáil trí mhodh 
cómhaoinithe dar teideal ‘health basket’, mar 
a chuirtear  maoiniú na heagraíochta seo leis 
an maoiniú a chuireann sé dheontóir eile ar 
fáil chun go mbeidh éifeacht níos fearr ag an 
gcúnamh mar shuim mhór airgid amháin. 

Thacaigh Cúnamh Éireann freisin le Rialtas 
na Tansáine sa chomhordú ar an méid atá á 
dhéanamh ar bhonn náisiúnta chun dul i ngleic 
le VEID/SEIF. Lena chois sin, tá Cúnamh Éireann 
ag obair le páirtithe na sochaí sibhialta, ag iad ag 
tacú le cosc VEID/SEIF i gceantair thuaithe. 

Acmhainní Talmhaíochta 
agus Nádúrtha 

Tá talmhaíocht mar a bheadh cnámh dhroma 
d’eacnamaíocht na Tansáine. D’infheistigh Éire 
san earnáil seo in 2005 trí Chlár Forbartha don 
Earnáil Talmhaíochta a cheapadh, agus tacóidh 
deontóirí eile leis nuair a sheolfar é in 2006. 
Cuireadh tacaíocht ar fáil freisin do thionscadal 
taighde agus sínte atá idir lámha ag feirmeoirí 
mar a chuirtear oiliúint agus comhairle ar 
fáil d’fheirmeoirí na Tansáine agus don Chlár 
Forbartha um Chaomhnú ar Chósta Tanga, a 
thacaíonn le pobail bainistiú a dhéanamh ar a n-
acmhainní nádúrtha ar bhealach inbhuanaithe. 

Rialachas 

An chaoi is fearr ar féidir le Cúnamh Éireann 
cuidiú le bochtaineacht a laghdú agus cuidiú 
leis an Tansáin a spriocanna forbartha a bhaint 
amach ná díriú ar fheabhas a chur ar dhea-
rialachas agus ar sheachadadh seirbhíse ag 
an leibhéal áitiúil. Lean Cúnamh Éireann leis 
an tacaíocht a chuireann sé ar fáil maidir le 
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leasuithe rialtais agus leis an gcóras deontais nua 
ag an rialtas áitiúil. D’fhonn bheith i dteideal 
deontas a fháil, ní mór do cheantair a léiriú go 
bhfuil siad ábalta gníomhaíochtaí a phleanáil 
agus a chur i bhfeidhm ar bhealach oscailte 
agus trédhearcach. Go dtí seo, baineadh feidhm 
as deontas an rialtais áitiúil chun bonneagar 
sóisialta a thógáil amhail seomraí ranga, clinicí 
sláinte, pointí uisce agus rochtain ar bhóithre. 
Chuir Cúnamh Éireann maoiniú ar fáil freisin do 
Fhondúireacht na Sochaí Sibhialta a chuireann 
maoiniú ar fáil d’eagraíochtaí na sochaí sibhialta 
atá i mbun stocaireacht a dhéanamh maidir le 
saincheisteanna rialachais. 

Laghdú ar Bhochtaineacht 
agus Tacaíocht Buiséid 

Cuireann Éire, i gcomhar le 13 deontóir eile, 
Tacaíocht Buiséid ar fáil do Rialtas na Tansáine 
chun Bochtaineacht a Laghdú. Baintear úsáid as 
an maoiniú sna réimsí seo a leanas: oideachas, 
sláinte, bóithre, uisce agus cláir forbartha eile 
a ainmníodh agus ar aontaíodh orthu i straitéis 
laghdaithe bochtaineachta na Tansáine. Toisc 
gur úsáideadh Tacaíocht Buiséid Laghdaithe 
Bochtaineachta chun maoiniú a dhéanamh 
ar an bplean seo bhí sé ar chumas an Rialtais 
agus na deontóirí tacú le forbairt náisiúnta, 
seachas díriú ar thionscadail aonair nó ar 
shainearnálacha, rud a bheadh níos cúnga ó 
thaobh tionchair de. Cuireadh meicníochtaí 
monatóireachta i bhfeidhm chun a chinntiú go 
mbaintear úsáid stuama as an airgead a chuirtear 
ar fail. Coinníonn Cúnamh Éireann súil ar na 
meicníochtaí seo agus bunaítear tacaíocht sa 
todhchaí ar dhul chun cinn sásúil sa réimse sin.  

Rinneadh mórathbhreithniú ar an Tacaíocht 
Buiséid Laghdaithe Bochtaineachta sa Tansáin 
in 2005. Fuarthas, de réir an athbhreithnithe, 
go bhfuil an Tacaíocht Buiséid Laghdaithe 

Bochtaineachta ina bhealach éifeachtach, 
críochnúil, inbhuanaithe tacú le straitéisí 
laghdaithe bochtaineachta ar bhonn náisiúnta 
agus gur chuidigh cistí ginearálta tríd an 
gcóras buiséid náisiúnta le cumas chórais an 
Rialtais, go háirithe daingniú a dhéanamh ar an 
mbainistíocht a dhéantar ar airgeadas poiblí.  

Leosóta

Mósaimbíc

An Tansáin 

An Tíomór Thoir 

Ho Chi Minh City 

Qui Nhon

Da Nang

Hanoi

South China Sea

VITNEAM

An Aetóip

An tSaimbia 
”

“Chuidigh Cúnamh Éireann 
le Rialtas na Tansáine 
deireadh a chur le táillí 
bunscoile, agus mar 
thoradh air sin tá níos 
mó daltaí cláraithe i 
mbunscoileanna anois, go 
háirithe i measc leanaí níos 
boichte agus dílleachtaí - 
iad siúd atá faoi thionchar 
VEID/SEIF san áireamh
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Cúnamh Déthaobhach don Tíomór Thoir  
in 2005 €3.8 milliún 
Daonra 947,000
Rangú HDI 2005 140ú háit

An Tíomór Thoir 

Achoimre ar an gClár

D’imigh ioncaim na tíre go mór i méid sa Tíomór 
Thoir in 2005 toisc níos mó peitriliam amuigh 
ón gcósta a bheith á tháirgeadh agus ardú ar 
phraghsanna ola. É sin ráite, ámh, tá sé fós ar 
cheann de na tíortha is boichte san Áise agus 40% 
den daonra ag maireachtáil faoi bhun líne na 
bochtaineachta. Ar na dúshláin is mó a mbíonn ar 
an tír nua seo dul i ngleic leo tá an ráta breithe is 
airde ar domhan, a lán dífhostaíochta go háirithe i 
measc aos óg na gcathracha, neamhshlándáil bia ar 
bhonn forleathan agus acmhainn íseal ag an Rialtas 
agus ag an earnáil phríobháideach. 

Tá Cúnamh Éireann ag feidhmiú sa Tíomór Thoir 
ó 2000 i leith agus díríonn an clár atá i bhfeidhm 
faoi láthair ar thacú leis an Rialtas agus le muintir 
na tíre spriocanna a bPlean Forbartha Náisiúnta 
a bhaint amach. Mar dheontóir meánach, tá 
teorainn leis an méid is féidir le Cúnamh Éireann 
a dhéanamh ó thaobh rannpháirtíocht dhíreach i 
gcláir earnálacha de. Na láidreachtaí ag Cúnamh 
Éireann ná a shofhreagracht agus a sholúbthacht. Cé 
go gcuirtear an chuid is mó de chlár na hÉireann i 
bhfeidhm trí mheicníochtaí a ndéanann eagraíochtaí 
iltaobhacha bainistiú orthu, bhí Cúnamh Éireann 
in ann buntáiste comparáideach a ghnóthú in dhá 
réimse - inscne agus rialtas áitiúil - agus sineirgíocht 
a bhreith leis chuig na réimsí seo ach feidhmiú go 
hilghnéitheach agus ag leibhéal ard.  

Seirbhísí Bunúsacha 

Tacaíonn Cúnamh Éireann le seachadadh 
seirbhísí áirithe i réimsí an oideachais, na sláinte 
agus an uisce & na sláintíochta tríd an gClár 
Comhdhlúthaithe Tacaíóchta (CSP), clár ildeontóra 
atá ann chun tacú le pleananna gníomhaíochta 
bliantúla an Tíomór Thoir. Maidir le cúrsaí 
sláinte, sáraíodh na spriocanna a bhain le clúdach 
imhdhíonacha agus tá feabhas tagtha ar an líon ban 
ag breith linbh le cúnamh ó Chúntóir Breithe Oilte 
agus táscairí ionad na n-othar seachtrach. Chomh 

maith leis sin, tá feabhas tagtha ar áiseanna sláinte 
agus ar phleanáil ceantair.   

Ó thaobh an oideachais de, cuireadh i gcrích 
Plean Straitéiseach don Bhunoideachas Uilíoch, 
ag díriú go háirithe ar rochtain, ar chaighdeáin 
agus ar acmhainn a fhorbairt. Tá feabhas tagtha 
ar fhorghníomhú an bhuiséid oideachais, go 
háirithe maidir le hoibreacha caipitiúla. In 2005, 
thacaigh Cúnamh Éireann le CARE chun an iris 
Lafaek a fhoilsiú agus a dháileadh ar gach scoil. 
Tá Lafaek ar fhoilseachán amháin den bheagán 
ábhar léitheoireachta atá ar fáil anois do scoileanna 
agus an t-aon ábhar clóite atá scríofa sa teanga 
áitiúil Tetum. Tá sé anois comhshnaidhmthe leis 
an gcóras oideachais foirmiúil agus beidh sé san 
áireamh i mbuiséad na hAireachta Oideachais faoin 
glár Oideachais do Chách 2006.

Rialachas

In 2005, thacaigh Cúnamh Éireann leis an daingniú 
ar institiúidí rialachais tríd an CSP agus dhá 
thionscadal UNDP – Daingniú ar an Earnáil Dlí 
agus Cirt agus ar Bhainistíocht na hEarnála Poiblí 
– chomh maith leis an tacaíocht a chuireann sé 
ar fáil d’eagraíochtaí neamhrialtasacha maidir le 
monatóireacht a dhéanamh ar chearta daonna agus 
ar chúrsaí oideachais. I measc na nithe suntasacha a 
baineadh amach bhí bunú Oifig an Provedor Cearta 
Daonna (beidh na feidhmeanna aige a bheadh ag 
coimisiún cearta daonna, ag ombudsman agus 
ag gníomhaireacht frith-chaimiléireachta), rinne 
an pharlaimint faomhadh ar an reachtaíocht a 
rialaíonn úsáid an airgid a thagann isteach ó 
pheitriliam, níos mó éifeachtachta i bpróiseáil 
cásanna cúirte, agus cur i bhfeidhm clár oiliúna 
do phearsanra a bhíonn ag obair i réimse dlí agus 
cirt. Ina theannta sin, thacaigh Cúnamh Éireann 
le hacmhainn a fhorbairt san earnáil phoiblí trí 
chlár cúnaimh theicniúil UNDP agus trí thacú 
leis an Aonad um Fhorbairt Acmhainne agus 
Comhordaithe in Oifig an Phríomh-Aire chun 
straitéis oiliúna a cheapadh don Rialtas. 
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Forbairt Áitiúil 

Tá forbairt áitiúil mar chuid lárnach de chlár 
Chúnamh Éireann don Tíomór Toir, lena n-áirítear 
polasaí díláraithe agus rialtais áitiúil a cheapadh, 
toghcháin na gcomhairlí pobail agus tionscadail 
forbartha pobail. Glacadh le próiseas comhairleach 
an-chuimsitheach chun polasaí ar an rialtas áitiúil a 
cheapadh, ag cur san áireamh a bhfuil foghlamtha 
ó thionscadal píolótach a bhí ann ar dhílárú 
fioscach. Féachtar ar an bpróiseas seo, a fuair a 
chuid maoinithe go léir ó Chúnamh Éireann, mar 
dhea-shampla don cheapadh polasaí. Thacaigh 
Cúnamh Éireann, freisin, le toghadh comhairlí agus 
taoiseach do na sráidbhailte. I measc na mball atá 
ar chomhairlí na 442 sráidbhaile tá daoine óga, 
mná agus seanóirí agus tá nasc idir an Rialtas agus 
na pobail.  

Trí áis dheontais bhig a chur i bhfeidhm, thacaigh 
Cúnamh Éireann le grúpaí pobail agus le 
hEagraíochtaí Neamhrialtasacha áitiúla tionscadail 
a fhorbairt. I measc na dtionscadal bhí seomraí 
ranga a thógáil, poist sláinte, soláthar uisce, 
sláintíocht, droichid agus hallaí pobail a thógáil 
agus oiliúint a chur ar oifigigh forbartha pobail 
agus ar oideachasóirí piara. 

Comhionannas Inscne 

Tá Cúnamh Éireann chun tosaigh maidir leis 
an tacaíocht a thugtar do phríomhsruthú a 
dhéanamh ar chúrsaí inscne sa Tíomór Thoir 
agus i gcur chun cinn comhionannais do mhná 
ach tacú le hOifig an Rialtais don Chothú Inscne 
(OPE) agus eagraíochtaí eile na sochaí sibhialta. 
Ar an tacaíocht a chuir Cúnamh Éireann ar fáil 
don Rialtas bhí cúnamh teicniúil agus maoiniú le 
haghaidh gníomhaíochtaí oiliúna, gníomhaíochtaí 
cothaithe comhionannais inscne agus treoirlínte 
agus seicliostaí a sholáthar ar chúrsaí inscne. Mar 
thoradh air seo, tá saincheisteanna inscne anois san 
áireamh i bpleananna gníomhaíochta bliantúla an 
Rialtais.   

Thacaigh Cúnamh Éireann le ceithre stáisiún raidió 
áitiúla cláir raidió a léiriú ar  CEDAW (Convention 
for the Elimination of All Forms of Discrimination 
against Women ), a chóipeáiltear agus a dháiltear 
ar gach stáisiún raidió pobail chomh maith 
leis an stáisiún raidió náisiúnta le haghaidh 
craolacháin. Tosaíodh ar shraith clár raidió eile a 
léiriú mar gheall ar ról na mban sa chur i gcoinne 
fhorghabháil na hIndinéise. 

Cearta Daonna 

Tacaigh Cúnamh Éireann le dhá eagraíocht 
neamhrialtasacha le go ndéanfaidís monatóireacht 
ar chearta daonna agus ar oideachas. Rinne 
Association HAK monatóireacht ar na póilíní 
náisiúnta, agus thuairiscigh siad ar 50 cás inar 
sáraíodh cearta daonna. Seoladh tuairisc ar 
na himeachtaí seo chuig ceannasaí na bpóilíní, 
oifig na n-eiticí gairmiúla agus chuig an Ard-
Ionchúisitheoir. Cruthaíodh bunachar sonraí 
de sháruithe ar chearta daonna agus tá sé á 
chomhordú le hoifig Cearta Daonna na NA 
agus le heagraíochtaí cearta daonna eile. Chomh 
maith leis sin, reáchtáil Association HAK oiliúint 
cearta daonna le haghaidh 188 póilín, chun 
tuiscint bhunúsach a thabhairt dóibh ar chearta 
daonna go háirithe caighdeáin chearta daonna do 
ghníomhaireachtaí a chuireann an dlí i bhfeidhm, 
polasaithe cearta daonna an Tíomór Thoir, an 
córas dlí agus nósanna imeachta dlíthiúla lena n-
áirítear an polasaí maidir le húsáid fórsa. Chomh 
maith leis sin, d’eagraigh sé plé ar shaincheisteanna 
a bhaineann le cearta daonna. Reáchtáil Forum 
Tau Matan, atá ina eagraíocht neamhrialtasach 
eile, clár oiliúna pobail ar chearta daonna, ag díriú 
ar an mbunreacht agus ar chonarthaí idirnáisiúnta 
cearta daonna eile a dhaingnigh an Tíomór Thoir. 
Rinneadh taifeadadh air seo agus tá sé i gceist é a 
chraoladh chuig lucht éisteachta níos leithne.    
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Tá Cúnamh Éireann chun 
tosaigh maidir leis an 
tacaíocht a thugtar do 
phríomhsruthú a dhéanamh 
ar chúrsaí inscne sa Tíomór 
Thoir agus i gcur chun cinn 
comhionannais do mhná
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Cúnamh Déthaobhach do Uganda  
in 2005 €27.67 milliún 
Daonra 28.81 milliún 
Rangú HDI 2005 144ú háit

Uganda

Achoimre ar an gClár

Ba í 2005 an dara bliain de chur i bhfeidhm Straitéis 
Tíre Chúnamh Éireann, a bhfuil feidhm léi ó 2004 go 
2006 agus a thacaíonn leis an bPlean Gníomhaíochta 
um Dhíothú Bochtaineachta (PEAP) ag Uganda. 
Cuireadh tuairim is 70% den bhuiséad ar fáil 
trí Aireachtaí lárnacha le caitheamh san earnáil 
shóisialta, ar dhílárú agus ar athchóiriú dlí agus cirt. 
Cuireadh an 30% eile ar fáil mar thacú tionscadail 
d’eagraíochtaí na sochaí sibhialta, institiúidí Rialtais 
agus tacaíocht dhíreach d’fhorbairt ceantair. Chuidigh 
Cúnamh Éireann, freisin, le hobair anailíseach a 
bhaineann le fás eacnamaíoch agus bochtaineacht. 

Oideachas 

Roinneadh an tacaíocht don oideachas idir thacaíocht 
earnála don Phlean Earnála Oideachais, tacaíocht 
dhíreach do na cúig cheantar in Rwenzori in iarthar 
Uganda agus ar oideachas iarbhunscoile in Karamoja, 
san oirthuaisceart. In 2005, chonacthas treochtaí 
chun feabhais san earnáil i rochtain, cothromas agus 
caighdeáin. Ag an leibhéal bunscoile, bhí ráta glan 
clárúcháin os cionn 88% agus laghdaigh an bhearna 
inscne go beagnach 1:1. Tharla feabhas freisin i 
leibhéil litearthachta agus uimhearthachta. Ag an 
dara leibhéal, bhí méaduithe cláraithe de 25% sa 
rollú do bhuachaillí agus 21% do chailíní. Rinneadh 
dul chun cinn ar fhorbairt curaclaim a bheadh níos 
feiliúnaí don leibhéal bunscoile agus cuireadh clár 
píolótach léitheoireachta sa teanga áitiúil i bhfeidhm 
go críochnúil.  

Chuaigh an éiginnteacht slándála sa réigiún i 
bhfeidhm ar an tacaíocht a chuireann Cúnamh 
Éireann ar fáil don oideachas agus oiliúint dara 
leibhéal in Karamoja. Mar sin féin, leanadh ar 
aghaidh le soláthar téacsleabhar, trealaimh agus 
troscáin do na 13 institiúid iarbhunscoile ann. 
Thacaigh an clár sparánachta, a chuir Fondúireacht 
do Oideachasóirí Afracacha Baineann i bhfeidhm, 
le 150 mac léinn tairbhe a bhaint as oideachas dara 
leibhéal (65% cailíní). Faoin Tionscnamh Oideachais 
Acholi i dTuaisceart Uganda, tacaíodh le tionscnamh 

sparánachta a chuir ar chumas 80 mac léinn ó 
thrí cheantar a bhí buailte ag cogaíocht freastal ar 
scoileanna dara leibhéal.

D’éirigh leis an gclár TFC i gColáiste Múinteoirí 
Bunscoile Canon Apolo feabhas a chur ar scileanna 
na múinteoirí faoi oiliúint maidir le forbairt ábhair 
múinteoireachta. Threisigh sé seo an tacaíocht 
do cheantair Rwenzori a dhírigh ar oiliúint i 
mbainistíocht scoile agus modhanna múinteoireachta, 
chomh maith le soláthar ábhair tacaíochta oideachais. 

Lean tacaíocht Chúnamh Éireann don Chúntóir 
Teicniúil VEID/SEIF san Aireacht Oideachais agus 
Spóirt agus bhí rath ar an obair chun príomhshruthú 
a dhéanamh ar VEID/SEIF san earnáil seo. Thacaigh 
an ciste miontionscadal leis an mbonneagar do leanaí 
faoi mhíchumas.

Sláinte 

Dhírigh tacaíocht Chúnamh Éireann don earnáil 
sláinte ar chumas na hAireachta Sláinte agus páirtithe 
eile a láidriú chun seirbhísí sláinte ar ardchaighdeán a 
sheachadadh. I measc na Spriocanna a sroicheadh in 
2005 bhí méadú ar úsáid seirbhísí othair seachtracha 
(OPD) a luaitear le feabhsú i gcaighdeán seachadta 
seirbhísí agus feabhas sa chlúdach imdhíonta. Ó 
1997 i leith, ní bhfuarthas cás ar bith den víreas 
polaimiailítis fiáin i Uganda agus níor tuairiscíodh ach 
seacht gcás den bhruitíneach in 2005.

Lean Cúnamh Éireann ag tacú le clár tacaíochta 
Eitinne i gceithre cheantar i dTuaisceart Uganda leis 
an gCuibhreannas Maláire agus Clár Traenála Sláinte 
Príomhúil leis an bhFondúireacht Taighde Leighis 
Afracach. Mhéadaigh an céatadán d’ionaid sláinte a 
thairg comhar leighis don Eitinn sna ceithre cheantar 
sa Tuaisceart ó 7.5% i Lúnasa 2004 go 45.3% i 
Nollaig 2005. Cuireadh méid áirithe ionad cóireála 
Eitinne ar bun sna Campaí do Dhaoine Asáitithe go 
hInmheánach. 

Bhí rath i gcónaí ar an Tionscadal Oiliúna Cúraim 
Shláinte Phríomhúil i 2005 le céimithe ó scoileanna 
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oiliúna sláinte éagsúla á n-earcú sa tseirbhís sláinte 
poiblí agus príobháideach. 

VEID/SEIF 

Le linn 2005 bhí an chéad Chomh-Athbhreithniú 
Bliantúil ar VEID/SEIF ann a thug páirtithe Rialtais, 
sochaí shibhialta agus forbartha le chéile chun 
measúnú a dhéanamh ar an dul chun cinn a bhí 
déanta i gcoinne na dtagarmharcanna leagtha síos 
sa Frámaíocht Straitéiseach Náisiúnta. I measc na 
mbuaiceanna a baineadh amach le linn 2004/5 
bhí críochnú an sero-suirbhé náisiúnta VEID/SEIF, 
méadú ar na hidirghabhálacha san earnáil oideachais 
agus bunú an Choiste Náisiúnta SEIF i Suímh 
Éigeandála. Faoi dheireadh na bliana, bhí cóireáil i 
gcoinne ais-víreasach á fháil ag 67,000 duine. Bíodh 
is go raibh fócas láidir ar chóireáil i rith na bliana, 
thacaigh Cúnamh Éireann leis an tuairim gur chóir 
cothromaíocht a bhaint amach idir galarchosc, 
cóireáil agus maolú. 

Fuair an Eagraíocht Tacaíochta SEIF (TASO) agus 12 
páirtí sochaí sibhialta náisiúnta agus ceantarbhunaithe 
eile tacaíocht agus iad ag tabhairt faoi limistéir agus 
cláir a leathnú. Sháraigh an chuid is mó acu an 
sprioc a bhí leagtha síos dóibh; rinne an TASO, mar 
shampla, comhairliú ar 33,715 cliant sa tréimhse ó 
Iúil-Meán Fómhair 2005 i gcomparáid leis an sprioc 
25,000. I gcomhar le páirtithe forbartha SEIF eile, bhí 
Cúnamh Éireann ábalta cuidiú le treisiú a dhéanamh 
ar an acmhainn airgeadais agus cláir ag a pháirtithe 
ann ionas go mbeidís ábalta galarchosc, cúram agus 
cóireáil den chéad scoth a chur ar fáil. 

Forbairt Tuaithe 

Dhírigh tacaíocht Chúnamh Éireann don fhorbairt 
tuaithe ar na Seirbhísí Comhairleacha Talmhaíochta 
Náisiúnta (NAADS), agus é mar aidhm aige feabhas 
a chur ar sheachadadh seirbhísí tacaíochta agus 
comhairleacha d’fheirmeoirí. In 2005, rinne 5,600 
grúpa feirmeoirí nua clárú agus traenáil ar fud na 
tíre. Léirigh an mheasúnacht mheántéarmach ar 
NAADS in 2005 go bhfuil an clár ar an mbóthar 

ceart, go háirithe maidir le méadú táirgiúlachta 
toisc teicneolaíochtaí nua. Fuarthas gur bhealach 
inmharthana é NAADS le seirbhísí comhairleacha a 
eagrú i mbealach nach raibh chomh costasach le cláir 
a bhí ann roimhe. Ina theannta seo, chreid 88% de 
ghrúpaí feirmeoirí  NAADS go raibh seilbh níos fearr 
acu ar an gcóras sínte i gcomparáid le 30% de na 
grúpaí feirmeoirí nach mbaineann le NAADS. 

Rialachas Maith agus Cóir, 
Dlí agus Ceart

An aidhm atá ag an Earnáil Córa, Dlí agus Cirt 
(JLOS) ná feabhas a chur ar chothrom na Féinne do 
gach duine, agus go mbeadh teacht go háirithe acu 
siúd atá bocht agus imeallaithe air. Dhaingnigh an 
JLOS a lán de na spriocanna a d’eascair as comhordú 
agus comhoibriú níos fearr idir an aon institiúid déag 
san JLOS, ina measc seo na póilíní, na cúirteanna 
agus na príosúin. Díríodh go mór i rith na bliana 
ar fheabhas a chur ar mhonatóireacht, ar mhéadú 
acmhainn bainistíochta airgid agus ar leanúint leis 
an gclár athchóirithe sna réimsí dlí coiriúil agus 
tráchtála. Rinneadh dul chun cinn maidir le dul tríd 
na cásanna cúirte a bhí ag feitheamh le héisteacht, 
feabhas a chur ar choinníollacha sna príosúin agus 
i dteacht ar réiteach eile ag éileamh seirbhíse pobail 
seachas téarmaí i ngéibheann ar dhaoine. Rinneadh 
dul chun cinn freisin san ullmhúchán le póilíniú a 
dhéanamh ar na toghcháin le tionóladh i mí Feabhra 
2006. 

I measc na réimsí rialachais eile a fuair tacaíocht ó 
Éirinn bhí teagmhas le Rialtas agus sochaí shibhialta 
i réimsí tábhachtacha mar frith-chaimiléireacht, 
daonlathú agus tacaíocht do Pharlaimint, cearta 
daonna agus réiteach coimhlinte. Bhí ról lárnach 
ag Cúnamh Éireann sa chur chun cinn ar dhílárú 
i Uganda trí thacaíocht don Tionscadal Forbartha 
Rialtais Áitiúil.

Leosóta

Mósaimbíc

An Tansáin 

An Tíomór Thoir 

Ho Chi Minh City 

Qui Nhon

Da Nang

Hanoi

South China Sea

VITNEAM

An Aetóip

An tSaimbia 

Ó 1997 i leith, ní bhfuarthas 
cás ar bith den víreas 
polaimiailítis fiáin in Uganda 
agus níor tuairiscíodh ach 
seacht gcás den bhruitíneach 
in 2005

“

”
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Vítneam 
Cúnamh Déthaobhach do Vítneam  
in 2005 €2.95 milliún 
Daonra 84.23 milliún 
Rangú HDI 2005 108ú háit 

Achoimre ar an gClár

I ndiaidh chinneadh an Rialtas i mí na Nollag 
2004 clár Chúnamh Éireann i Vítneam a bhunú, 
cuireadh Ambasáid ar bun in Hanoi in 2005. 
Bhí sé seo ag teacht leis an Athbhreithniú ar 
Chúnamh Éireann 2002, a mhol leathnú san 
Áis Thoir Theas. Tá freagracht ar an Ambasáid 
nuabhunaithe comhordú a dhéanamh ar chlár 
forbartha réigiúnach don Áis Thoir Theas a 
chlúdaíonn Vítneam, Laos agus an Chambóid. 
Beidh fócas soiléir ag an gclár ar laghdú 
bochtaineachta agus riachtanais bhunúsacha 
ach le béim bhreise ar thacaíocht don fhás san 
earnáil phríobháideach, atá ar an ngníomhaí 
is mó ag laghdú bochtaineachta go gasta sa 
cheantar.

Cur chuige céimnithe a rinneadh maidir le 
clár réigiúnach a fhorbairt. Díríodh i dtosach 
ar Vítneam agus ar na codanna de chlár le 
haghaidh 2005 a aithint agus tús a chur le 
próiseas a leagfadh síos straitéis forbartha tíre. 
Ullmhaíodh an clár i gcomhar leis na húdaráis 
i Vítneam agus i gcomhghuaillíocht leis an 
straitéis náisiúnta laghdaithe bochtaineachta, 
an Straitéis Chuimsitheach Fáis agus Laghdú 
Bochtaineachta. Bhí comhchodanna an chláir 
i gceithre réimse straitéiseacha: tacaíocht 
laghdaithe bochtaineachta; tacaíocht do 
thrédhearcacht agus freagracht méadaithe 
sa Rialtas; tacaíocht d’fhorbairt áitiúil ag an 
leibhéal cúige, ceantair agus comúin; agus 
tacaíocht d’fhiontair mionscála san earnáil 
phríobháideach. Chomh maith leis seo, 
socraíodh camchuairt staidéir go hÉirinn do 
ghrúpa oifigeach sinsearach ó Vítneam chun 
breathnú ar cheisteanna forbartha san earnáil 
phríobháideach. 

Tacaíocht Laghdaithe 
Bochtaineachta 

Cuireann rialtas Vítneam roimhe an 
bhochtaineacht a laghdú. Tá fás gasta 
eacnamaíoch agus cláir leasa sprioctha tar éis 
na cásanna bochtaineachta sa tír a ghearradh 
in dhá leath le deich mbliana anuas agus tá 
Vítneam ar an mbealach go maith i dtreo na 
Spriocanna Forbartha Mílaoise a shroicheadh 
faoi 2015. Tá aontaithe ag na deontóirí., Éire 
ina measc, go mbeidh a gcuid cabhrach ag tacú 
le polasaithe an Rialtais. Faigheann Straitéis 
Náisiúnta Laghdaithe Bochtaineachta an Rialtais 
tacaíocht i bhfoirm Creidmheasanna Tacaíochta 
Laghdaithe Bochtaineachta (PRSC) ón mBanc 
Domhanda agus deontóirí iltaobhacha agus 
déthaobhacha eile. Díríonn sé seo an fócas ar 
bhochtaineacht i gclár an Rialtais agus cuidíonn 
sé le comhordú agus comhréiteach níos fearr idir 
na deontóirí. 

Tá trí phríomh-cholún ag baint le clár an 
PRSC, dírithe ar thacaíocht bhreise a thabhairt 
don athchóiriú polasaí agus institiúideach i 
Vítneam chun ráta fáis ard a choinneáil agus 
bochtaineacht a laghdú. Cabhraíonn an chéad 
cholún le Vítneam agus í ag aistriú go geilleagar 
margaidh. Tacaíonn an dara cholún le forbairt 
cuimsitheach agus inbhuanaithe trí fheabhas 
a chur ar an gcaighdeán oideachais, tacú le 
go mbeadh fáil ar chógais go héasca agus ar 
phraghas réasúnta agus go ndéanfaí bainistiú 
níos inbhuanaithe ar fhoraoisí. Tacaíonn 
an colún deireanach le rialachas níos nua-
aimseartha a chur ar bun trí fheabhas a chur 
ar bhainistíocht airgeadais, freagracht níos mó 
a bheith sna próisis phleanála agus bhuiséid, 
trédhearcacht dlí agus fáil ar chúnamh dlí a 
fheabhsú agus troid in aghaidh caimiléireachta.
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Rialachas

Threisigh leasuithe Parlaiminte ról an 
Chomhthionóil Náisiúnta i Vítneam ina obair 
maoirseachta ar an Rialtas. Mar sin féin, tá 
bearnaí fós sa chumas atá ag na comhbhaill an 
mhaoirseacht seo a chur i bhfeidhm, go háirithe 
i réimse tábhachtach an chaiteachais buiséid 
agus freagrachta. Thacaigh Cúnamh Éireann le 
trí thionscadal i gClár Rialachais an UNDP; tá 
dhá thionscadal díobh seo dírithe ar chabhrú leis 
an gComhthionól Náisiúnta a ról maoirseachta 
a chur i bhfeidhm ar mhaithe le daonlathú, 
scaradh cumhachtaí agus trédhearcacht agus 
freagracht níos mó. Tacaíonn an tríú tionscadal 
leis an Rialtas agus straitéis chuimsitheach á 
hullmhú agus á cur i bhfeidhm aige chun an 
córas dlí a fhorbairt, ar mhaithe leis an gclár 
oibre um athchóiriú breithiúnach agus dlí a chur 
ar aghaidh agus fócas ar fhorlámhas an dlí agus 
fáil ar bhreithiúnas cóir a dhaingniú. 

Forbairt Áitiúil 

Cónaíonn formhór na ndaoine bochta i Vítneam 
i gceantair thuaithe. Glacann Rialtas Vítneam 
leis go mbeidh gá le leibhéal díláraithe níos 
airde agus cumas rialtais áitiúil feabhsaithe 
go suntasach má tá seirbhísí bunúsacha le 
seachadadh go héifeachtach. Ar mhaithe le 
seachadadh seirbhísí níos fearr do dhaoine 
bochta faoin tuath agus seirbhís níos fearr 
ón rialtas áitiúil, tá cómhaoiniú á dhéanamh 
ag Cúnamh Éireann ar chlár a thacóidh 
le méadú cumais an Rialtais Áitiúil ag an 
leibhéal cúige, ceantair agus comúin faoi riar 
ag Ciste Forbraíochta na Náisiún Aontaithe 
(UNCDF). Tá sé i gceist go ndéanfaidh an clár 
seo ceannródaíocht agus sórt rialtais áitiúil 
láidir díláraithe á chur ar bun ar fud na tíre. 
Cabhróidh sé le taithí agus eolas a thabhairt do 
Chúnamh Éireann ar riachtanais ag an leibhéal 

áitiúil agus le comhpháirtíocht ag an leibhéal 
áitiúil a fhorbairt.

Fás san Earnáil 
Phríobháideach 

Is tionscnamh ón Chorparáid Airgeadais 
Idirnáisiúnta (IFC) é Áis Forbartha Mekong don 
Earnáil Phríobháideach (MPDF) a fhaigheann 
maoiniú ó dheontóirí éagsúla chun forbairt a 
spreagadh i bhfiontair bheaga agus mheánacha 
(SME) a bhfuil úinéireacht inmheánach i 
Vítneam, Laos agus sa Chambóid. Tá sé mar 
sprioc aige bochtaineacht a laghdú trí fhorbairt 
eacnamaíoch agus cruthú fostaíochta agus 
cuireann sé tacaíocht theicniúil agus comhairle 
ar fáil do fhiontair bheaga agus mheánacha a 
dteastaíonn uathu a ngnó easpórtála a leathnú. 

Tá leibhéal bochtaineachta an-ard agus lucht 
oibre atá ag fás go mear sna trí thír seo agus 
gan dóthain jabanna ann chun iad a fhostú. Is 
fiontair bheaga agus mheánacha atá i dtuairim 
is 90% den earnáil phríobháideach sna tíortha 
seo agus meastar gurb anseo atá an mianach is 
mó le jabanna a chruthú, ioncaim a fheabhsú 
agus bochtaineacht a laghdú. Cé go bhfuil na 
trí Rialtas tiomanta don fhorbairt san earnáil 
phríobháideach, tá dúshláin nach beag fós 
ann do chomhlachtaí príobháideacha agus go 
háirithe fiontair bheaga agus mheánacha sna 
geilleagair idirthréimhseacha seo. Cuidíonn 
an MPDF le Cúnamh Éireann tacú le fás na 
hearnála príobháidí sa réigiún.

Leosóta

Mósaimbíc

An Tansáin 

An Tíomór Thoir 

Ho Chi Minh City 

Qui Nhon

Da Nang

Hanoi

South China Sea

VITNEAM

An Aetóip

An tSaimbia 

Tá Vítneam go maith 
ar an mbealach le 
Spriocanna Forbartha na 
Mílaoise a bhaint amach 
faoi 2015

“

”
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Cúnamh Déthaobhach don tSaimbia  
in 2005 €18.06 milliún 
Daonra 11.67 milliún 
Rangú HDI 2005 166ú háit 

An tSaimbia 

Achoimre ar an gClár 

Bhí Éire ag cur go mór le cúrsaí forbartha na Saimbia 
le breis is céad bliain anuas. I bhfad sular cuireadh an 
clár cúnaimh déthaobhach oifigiúil ar bun agus sular 
bhain an tSaimbia neamhspleáchas amach sa bhliain 
1964, bhí grúpaí misinéirí na hÉireann i measc na 
bpríomhsholáthraithe seirbhísí sláinte agus oideachais 
sa Róidéis Thuaidh, mar a thugtaí air.   

Sa lá atá inniu ann, tá oideachas ar roinnt mhaith de 
mhórphearsana na tíre a buíochas leis na Bráithre 
Críostaí agus le grúpaí misinéirí eile. Ar an gcaoi 
chéanna, ba faoi stiúir mná rialta Éireannacha a 
ritheadh roinnt mhaith d’ospidéil na Saimbia le linn 
formhór na 20ú haoise.  A bhuíochas leis an nasc seo 
leis an tSaimbia, nuair a chuir Rialtas na hÉireann a 
chlár cúnaimh déthaobhach ar bun sna 1970í, tugadh 
tús áite don tSaimbia ar liosta thíortha na hAfraice a 
gheobhadh cúnamh ó Éirinn.   

Ó shin i leith tá Éire tar éis isteach is amach le €100 
milliún a chur ar fáil. Chuidigh sé seo freastal ar roinnt 
mhaith de riachtanais iar-Neamhspleáchais na Saimbia, 
go háirithe maidir le cúrsaí sláinte agus oideachais.  
Cé go bhfuil struchtúr an chláir féin athraithe roinnt 
mhaith le fiche bliain anuas, díríonn cúnamh na 
hÉireann ar bhochtaineacht a laghdú - seo polasaí 
tábhachtach do thír ina bhfuil níos mó ná leath den 
daonra ag maireachtáil ar níos lú ná US$1 in aghaidh 
an lae. 

Mar a tharla go dtí seo, cuireadh buiséad 2005 
Chúnamh Éireann ar fáil chun tacú le forbairt sna 
réimsí seo a leanas: sláinte, oideachas, uisce agus 
sláintíocht, VEID/SEIF agus cúpla clár rialtais 
eile. Aistríodh tuairim is 75% de na cistí chuig 
gníomhaireachtaí Rialtais ag leibhéal náisiúnta nó 
ag leibhéal áitiúil, agus cuireadh an 25% eile ar fáil 
d’eagraíochtaí neamhstáit a bhíonn ag feidhmiú i 
réimsí na sláinte, an oideachais agus VEID/SEIF.  

Rinneadh athbhreithniú neamhspleách i lár 2005 
chun an tionchar a bhí ag Clár Straitéise Tíre 2003-
05 a mheas agus chun moltaí a sholáthar maidir leis 
an treo is cóir a ghlacadh sa chéad chéim eile den 

chomhoibriú. Tugann a leithéid seo de mheasúnú 
bealach do dheontóirí inar féidir leo pleanáil 
riachtanach a dhéanamh chun dul i ngleic leis an 
síorathrú a bhíonn ag teacht ar an timpeallacht sa lá 
atá inniu ann. Trí is tríd bíonn formhór na ndeontóirí a 
bhíonn ag feidhmiú i dtíortha dála na Saimbia ag obair 
le Spriocanna Forbartha na Mílaoise a bhaint amach.  

Mar dheontóir a dhíríonn go príomha ar 
bhochtaineacht a laghdú, tá clár oibre Chúnamh 
Éireann sa tSaimbia bunaithe ar chlár oibre 
Spriocanna Forbartha na Mílaoise, tríd is tríd. In 
2005, thosaigh Aireachtaí Rialtais na Saimbia agus 
deontóirí ar chomhstraitéis a cheapadh, chun go 
mbeadh comhleanúnachas níos fearr ann, go mbeadh 
an cuspóir céanna acu uile agus chun go mbeadh 
pleananna forbartha náisiúnta an Rialtais níos dírithe 
go straitéiseach.  

Buaicphointí an Chláir  
in 200�

Faoi láthair tá an tSaimbia ciaptha ag SEIF, le ráta 
leitheadúlachta 16% ann i measc an daonra fásta, i 
bhfad níos airde ná an meán don Afraic fho-Shahara, 
arb ionann é agus 7.5%. Dá bhrí sin, thug Cúnamh 
Éireann tús áite don tacaíocht a thugann sé do 
mhuintir na Saimbia ag gach leibhéal chun dul i ngleic 
leis an bhfadhb. Chuir Éire maoiniú substainteach ar 
fáil in 2005 do chúram baile-bhunaithe agus do chláir 
do Dhílleachtaí agus Leanaí Leochaileacha (OVC).  I 
gCeantar Copperbelt, chuir Cúnamh Éireann maoiniú 
ar fáil chun íoc as costais oideachais, leighis agus 
cothaithe le haghaidh os cionn 10,000 OVC.  

In áiteanna eile, chuir clár baile-bhunaithe Chúnamh 
Éireann maoiniú ar fáil chun íoc as costais leighis, cóir 
leighis frith-aisvíris, comhairleoireacht, bia, iompar srl 
do 40,000 teaghlach leochaileach trí mheán bunachar 
leathan ar a bhfuil 26,000 cúramaí deonach.  Ní mór 
do Rialtas na Saimbia, do ghníomhaireachtaí stáit agus 
do dheontóirí aghaidh a thabhairt go práinneach ar 
an bhfadhb le SEIF atá ag ciapadh na tíre, agus é seo a 
dhéanamh ach cinntí práinneacha polasaí a dhéanamh. 
Déanann Éire stocaireacht le go ndéanfaí comhordú 



23www.irishaid.gov.ie

T
uarasáil B

hliantúil 2005

níos fearr i measc na bpáirtithe leasmhara chun plean 
cuimsitheach OVC a chur ar bun ar fud na tíre. 

An Ceantar Thuaidh 

I gCeantar Thuaigh na Saimbia, cuireadh 565 pointe 
uisce ar fáil le linn 2005 leis an maoiniú a chuir 
Cúnamh Éireann ar fáil. Bainfidh tuairim is 113,000 
duine fóir as an soláthar seo. Chomh maith leis sin, 
chuir Cúnamh Éireann roinnt den mhaoiniú ar fáil le 
haghaidh 532 leithreas VIP i scoileanna agus in ionaid 
sláinte faoin tuath. Ar cheann de na nithe is mó a 
ndíríonn clár uisce tuaithe Chúnamh Éireann air tá 
comhtháthú a dhéanamh ar chothú sláinteachais agus 
ar sholáthar uisce agus áiseanna sláintíochta. Mar 
thoradh ar an bpolasaí seo táthar ag cur feabhais ar 
shláinte an phobail.  

An áit is iargúlta ar fad i gCeantar Thuaidh na Saimbia 
ná Oileán Chilubi i Loch  Bangwelu. In 2005, le 
tacaíocht a chuir Cúnamh Éireann ar fáil, cuireadh 
tús le clár oibre chun uisce agus sláintíocht a chur 
ar fáil do 567 teaghlach (3,500 duine), do 23 aonad 
gnó, d’ospidéal Rialtas an Oileáin agus don Ardscoil. 
Táthar ag súil na hoibreacha a bheith i gcrích faoi mhí 
na Samhna 2006. 

Sláinte

Toisc an tacaíocht a chuireann Cúnamh Éireann ar 
fáil d’earnáil sláinte na Saimbia táthar in ann feabhas 
inmharthana a chur ar shláinte na ndaoine agus ar 
a gcaighdeán maireachtála, le béim ar leith ar na 
daoine is leochailí sa tír. Chuige sin, chuidigh dhá 
thrian de bhuiséad 2005 leis na Aireacht Sláinte plean 
sláinte náisiúnta cuimsitheach a dhréachtú agus tacaí 
riaracháin don phlean sin a chur i bhfeidhm.

Oideachas

Ag teacht le Spriocanna Forbartha na Mílaoise, tá sé 
mar aidhm ag an tSaimbia go mbeadh bunoideachas 
ar fáil do gach leanbh faoin mbliain 2015. Is léir go 
dtacaíonn Éire go mór leis an sprioc polasaí seo sa 
mhéid gur chuir sí €5 mhilliún ar fáil don earnáil 

oideachais in 2005. Faoi láthair tá tuar dóchais ann 
ón líon leanaí atá ag clárú leis an mbunscoil, ach tá 
dhúshláin mhóra ann chomh maith don todhchaí. Seo 
a leanas roinnt de na nithe a baineadh amach le cuidiú 
ó Chúnamh Éireann in 2005, i gcomparáid leis an 
mbliain roimh ré:  

-    mhéadaigh an clárúchán don bhunoideachas ó 
2,670,431 go 2,851,199;

-    mhéadaigh an líon a chláraigh leis an ardscoil ó 
738,561 go 757,933; 

-    mhéadaigh an líon múinteoirí ó 54,380 go 59,332; 
Le linn na bliana, cuireadh 27,026,245 áis teagaisc 
agus foghlama ar fáil do scoileanna. 

Rialachas

Tá próiseas ar bun le fada an lá anois chun athchóiriú 
bunreachta a chur i bhfeidhm sa tSaimbia agus 
tacaíonn roinnt mhaith deontóirí leis an bpróiseas sin, 
deontóirí as Éirinn san áireamh. Ar na príomhábhair 
a bhfuiltear á mionscrúdú tá leasuithe sna toghcháin 
agus saincheisteanna a bhaineann le dílárú. Táthar 
ag súil go gcuirfear athruithe suntasacha bunreachta i 
bhfeidhm nuair a thionólfar an Pharlaimint nua tar éis 
thogháin 2006.  

Ar na feabhsúcháin a tugadh isteach in 2005 le 
tacaíocht ó Chúnamh Éireann tá Orduithe Seasta 
Parlaiminte, a dhaingníonn an ról maoirseachta 
ag an reachtas nua, go háirithe de ag Roghchoistí 
Choimisiún Toghchánch na Saimbia. De bhreis air sin, 
cuireadh dhá mheicníocht nua ar bun chun maoiniú 
a sholáthar agus é seo chun tacú leis an bpróiseas 
athchóirithe. Cuireann Ciste Iontaobhais an UNDP 
tacaíocht airgeadais, theicniúil agus ábhartha ar fáil 
don Choimisiún Toghchánach, agus cuireann Ciste 
Thogháin Saimbia maoiniú ar fáil d’eagraíochtaí na 
sochaí sibhialta. Tá Éire agus an Ísiltír i measc na 
bpríomhdheontóirí a chuireann airgead ar fáil don 
dara ciste seo agus is ciste é a chuireann ar chumas 
eagraíochtaí áitiúla níos mó tionchair a bheith acu ar 
an bpróiseas athchóirithe. Cuireann Cúnamh Éireann 
maoiniú ar fáil le haghaidh cláir forbartha comhtháite 
ceantair i dtrí cheantar phíolótacha sa Cheantar 
Thuaidh agus i gCeantar Copperbelt.

Leosóta

Mósaimbíc

An Tansáin 

An Tíomór Thoir 

Ho Chi Minh City 

Qui Nhon

Da Nang

Hanoi

South China Sea

VITNEAM

An Aetóip

An tSaimbia Le linn na bliana, cuireadh 
27 milliún áis teagaisc 
agus foghlama ar fáil do 
scoileanna
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Na Balcáin agus CIS 

Cuireann Éire a cúnamh ar fáil do thíortha in 
Oirthear na hEorpa agus san Áise Láir trí mheán 
eagraíochtaí iltaobhacha, go háirithe an tAontas 
Eorpach, na Náisiúin Aontaithe agus an Banc 
Domhanda. Cuireann Cúnamh Éireann maoiniú 
déthaobhach ar fáil freisin do thíortha sna Balcáin 
(lena n-áirítear roinnt mhaith de na tíortha a 
bhí san iar-Iúgslaiv)  agus Comhlathas na Stát 
Neamhspleách (an tIar-Aontas Sóivéadach) trí 
scéim a fhéachann le bochtaineacht a laghdú agus 
tacú leis an aistriú chuig an daonlathas sa réigiún. 

Bhí deacrachtaí ag baint leis an aistriú chuig an 
daonlathas sna Balcáin agus in CIS agus d’eascair 
níos mó bochtaineachta as i roinnt mhaith tíortha. 
Chomh maith leis sin, ba mhór a d’imigh an 
choinbhleacht sna Balcáin, sa Chugas Theas agus 
san Áise Láir i bhfeidhm ar chúrsaí daonnúla. 
I measc na n-iarmhairtí ar an gcoinbhleacht sin 
bhí teifigh, imircigh eacnamaíochta, gáinneáil ar 
dhaoine agus VEID/SEIF ag leathadh.  

Cé go bhfuil cúrsaí níos cobhsaí arís go polaitiúil 
sna Balcáin Theas, tá sé fós ar cheann de na limistéir 
is mó baol géarchéime san Eoraip agus tá roinnt 
mhaith de mhaoiniú Chúnamh Éireann dírithe ar 
an limistéar sin. Lasmuigh de na Balcáin, féachann 
Cúnamh Éireann le cur leis an gcobhsaíocht, le 
slándáil agus le haistriú chuig an daonlathas i 
dtíortha atá ar imeall an Aontais Eorpaigh. 

Na príomhpháirtithe atá againn ná eagraíochtaí 
idirnáisiúnta agus carthanachtaí cláraithe náisiúnta 
agus idirnáisiúnta. Tá ceanglais ar leith ar Éirinn 
maidir le maoiniú a chur ar fáil ag eascairt ón 
gComhaontú Cobhsaíochta le haghaidh Oirthear na 

hEorpa atá nasctha lenár mballraíocht le Comhairle 
na hEorpa agus leis an OSCE (An Eagraíocht 
um Shlándáil agus Chomhar san Eoraip) agus 
tacaíocht don pholasaí Comharsanachta Eorpach 
(ENP). Ina theannta sin, féachann an scéim do na 
Balcáin/CIS le tacú le hobair bailithe airgid agus 
le hobair abhcóideachta a dhéanann Eagraíochtaí 
Neamhrialtasacha sa réigiún. 

Cé gur tír bheag í Éire, is tír í a bhfuil rath uirthi 
agus í san Aontas Eorpach agus mar sin tá dualgas 
polaitiúil agus morálta uirthi páirt a ghlacadh i 
gcuidiú leis na tíortha seo.   

Díríonn gníomhaíochtaí Chúnamh Éireann sna 
tíortha sin ar na nithe seo a leanas: 

Acmhainn an rialtais a fhorbairt,
Acmhainn a fhorbairt sa tsochaí shibhialta,
Daonlathú agus ceart daonna a chosaint,
Forbairt eacnamaíoch, agus 
Cuidiú le grúpaí faoi mhíbhuntáiste/
leochaileacha.

Seo a leanas mar a dháiltear an cúnamh airgid a 
chuirtear ar fáil: téann cúnamh chun acmhainn 
an rialtas a fhorbairt trí ghníomhaireachta na 
Náisiún Aontaithe, cúnamh chun acmhainn a 
fhorbairt sa tsochaí shibhialta tríd eagraíochtaí 
neamhrialtasacha, tacaíocht do phróiseas an 
daonlathaithe agus cosaint ar chearta daonna 
trí Chomhaire na hEorpa agus an OSCE; téann 
cúnamh do thionscadail a fhaigheann maoiniú 
ó Éirinn de chuid an EBRD tríd an mBanc 
Domhanda agus trí Chomhshocrú Infheistíochta 
an OECD; agus cúnamh chun seirbhísí a chur 
ar fáil do ghrúpaí faoi mhíbhuntáiste ar fáil tríd 

Eagraíochtaí Neamhrialtasacha Éireannacha.

>
>
>
>
>

Na Balcáin/ 
Comhlathas na Stát 
Neamhspleách (CIS) Cúnamh déthaobhach do na Balcáin/CIS  

in 2005  €6.528 milliún

Seo a leanas an miondealú ar an maoiniú don bhliain
€3,013.657 do thionscadail i dtíortha na hIar-Iúgslaive 
€377,580 do thionscadail sa Rúis 
€1,457,676 do thionscadail sa tSeoirsia agus i dtíortha sa Chugus 
€336,100 do thionscadail sa Áise Láir agus  
an chuid eile do thionscadail nach mbaineann le haon tír amháin i.e. cúpla tír i gceist leo.

>
>
>
>
>
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Cúnamh Déthaobhach don tSiombáib  
in 2005 €0.78 milliún
Daonra 13 milliún
Rangú HDI 2005 145 

An tSiombáib 

Achoimre ar an gClár

Tá cúrsaí polaitiúla, eacnamaíochta agus daonnúla 
sa tSiombáib ag dul in olcas agus tionchar 
neamhfhabhrach aige seo ar dhaonra leochaileach, 
go háirithe maidir le rochtain a bheith acu ar 
sheirbhísí sláinte agus sóisialta bunúsacha. Toisc 
an scéal mar atá go polaitiúil faoi láthair, tá 
sé thar a bheith deacair do dheontóirí agus do 
ghníomhaireachtaí cúnaimh teacht i gcabhair ar an 
tír. 

Shleamhnaigh an tSiombáib ón 117ú háit ar 
Innéacs Forbartha Daonna na Náisiún Aontaithe 
go dtí an 145ú háit in 2005. 

Tacaíocht Dhaonnúil 

Cuireann Éire cúnamh ar fáil fós do roinnt 
mhaith de na pobail is boichte agus is leochailí 
sa tSiombáib. Cuirtear ár dtacaíocht dhaonnúil 
ar fáil trí ghníomhaireachtaí de chuid na Náisiún 
Aontaithe agus trí eagraíochtaí neamhrialtasacha 
a bhfuil dea-theist ar a gcuid oibre go dtí seo 
freastal ar riachtanais na ndaoine is boichte. Le 
linn 2005, chuir Cúnamh Éireann maoiniú €1.97 
milliún ar fáil le haghaidh tionscadail éigeandála 
agus téarnaimh. Chuir an t-airgead seo maoiniú ar 
fáil do thionscadail dhaonnúla faoi scáth GOAL, 
Trócaire, UNICEF agus an Clár Domhanda Bia. 
Thacaigh na tionscadail seo le cothú i scoileanna 
agus le cosaint leanaí, chomh maith le cláir slándála 
bia ag eascairt as eacnamaíocht a bhí tite agus líon 
mór daoine atá díláithrithe go hinmheánach. 

VEID/SEIF 

Tá an tSiombáib anois ar cheann de na tíortha is 
mó faoi dhrochthionchar VEID/SEIF agus tá sé 
measta go bhfuil VEID/SEIF ar 25% den daonra 
- leis an t-ionchas saoil anois faoi bhun 40 bliain 
d’aois. Chuir oifig Chúnamh Éireann sa tSaimbia 
maoiniú ar fáil do mhórchlár cúnaimh sa tSiombáib 
le cúig bliana anuas ag díriú ar VEID/SEIF. 

Tacaíonn an clár go príomha le heagraíochtaí 
neamhrialtasacha áitiúla agus le grúpaí pobail 
cúram baile-bhunaithe a sholáthar. I measúnacht 
ar tugadh fúithi in 2005 fuarthas go ndeachaigh 
an clár go mór i bhfeidhm ar chúrsaí: le buiséad 
de €1 milliún, bhíothas ábalta cóir leighis agus 
sochair eile a sholáthar do thuairim is 23,000 
duine a bhfuil VEID/SEIF orthu. Seo tuairim is 
10% de riachtanas iomlán na tíre. Ina theannta 
sin, léirigh an mheasúnacht gurb eagraíochtaí 
neamhrialtasacha a fhaigheann maoiniú ó Éirinn a 
dhéanann tuairim is 20% den obair cúram baile-
bhunaithe sa tSiombáib.

Cuireann Éire tacaíocht ar 
fáil fós do roinnt mhaith de 
na pobail is boichte agus is 
leochailí sa tSiombáib. Cuirtear 
ár dtacaíocht dhaonnúil ar fáil 
trí ghníomhaireachtaí de chuid 
na Náisiún Aontaithe agus trí 
eagraíochtaí neamhrialtasacha 
a bhfuil dea-theist ar a gcuid 
oibre go dtí seo freastal ar 
riachtanais na ndaoine is 
boichte

“
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Cúnamh Déthaobhach don Phalaistín  
in 2005 €2,350,000
Maoiniú do UNRWA €1.500,000
Cistí Chúnamh Éireann don tSochaí Shibhialta 
€427,727 
Ciste Cobhsaíochta chun tacú le EU BAM  
( EU Border Assistance Mission) €200,000 
Daonra: 3.8 milliún  
(Biúró staitisticí na Palaistíne 2005)

An Phalaistín 

Achoimre ar an gClár 

Cuireadh tús leis an gclár cúnaimh atá ag 
Cúnamh Éireann don Phalaistín nuair a gheall 
Éire ag comhdháil idirnáisiúnta deontóirí 
cúnamh eacnamaíochta a chuir ar fáil do na 
Palaistínigh  - comhdháil a reáchtáladh in 
Washington i mí Dheireadh Fómhair, 1993.  Tar 
éis an Chomhaontaithe Wye River a aontaíodh 
i mí Dheireadh Fómhair 1998, gheall Éire 
US$2 mhilliún a chuir ar fáil gach bliain do na 
Palaistínigh le linn na tréimhse 1999-2003.  Chuir 
Éire i bhfad níos mó ná an gealltanas sin ar fáil don 
Phalaistín sa tréimhse. In 2000, d’oscail Rialtas na 

hÉireann Oifig  Ionadaíoch in Ramallah.  

 An sprioc ag Clár Straitéise Tíre Chúnamh 

Éireann don tréimhse 2005-2007 ná:

“ Iarmhairtí ábhartha na coinbhleachta a 
fhuascailt, ach cur le hacmhainn comhpháirtithe 
na hÉireann agus a chinntiú go bhfuil tacaíocht 
ar fáil do stát nua rathúil daonlathach atá 
le teacht chun cinn sa Phalaistín trí thacú 
le seachadadh seirbhísí bunúsacha, agus 
trí fhreagairt d’iarmhairtí daonnúla na 

géarchéime”.  

Ó thosaigh an intifada atá ann faoi láthair, i mí 
Mheán Fómhair 2002, bhí clár Chúnamh Éireann 
sa Phalaistín ag díriú ar dhul i ngleic leis an dúshlán 
atá roimh mhuintir na Palaistíne. Seo a leanas na 
treoirphrionsabail atá ag cur chuige Chúnamh 
Éireann sa Phalaistín: 

Oibriú chun institiúidí áitiúla a dhaingniú chun 
gur féidir na seirbhísí bunúsacha a choinneáil sa 
timpeallacht reatha; 
Oibriú chun a chinntiú go bhfuil freagraí 
daonnúla i leith na riachtanas éigeandála 
reatha ag dul i ngleic leis na fadhbanna laistigh 
de chomhthéacs na gclár forbartha níos 
fadtéarmaí; 

>

>

Comhordú agus comhoibriú i measc na 
ndeontóirí a spreagadh agus a éascú chun tacú 
le pleananna agus le hinstitiúidí áitiúla; agus 
Oibriú le deontóirí eile chun tacú le 
gníomhaireachtaí de chuid na NA (UNRWA 
and UNDP) san fhorbairt atá á dhéanamh acu 
ar uirlisí fóirithinte faoisimh do mhuintir na 

Palaistíne.   

Clár Straitéise Tíre 

Na príomhchodanna de Chlár Straitéise Tíre 
Chúnamh Éireann 2005-2007 ná soláthar 
oideachais bhunúsaigh, sláinte, an rialtas áitiúil, 
cearta daonna agus daonfhlathú agus athghiniúint 
eacnamaíochta agus shóisialta.  

Oideachas 

Cuireadh maoiniú ar fáil in 2005 d’Aireacht 
Oideachais agus Ardoideachais na Palaistíne, 
chun tacú leis an gcuraclam nua sa Phalaistín 
chun téacsleabhair a chur i gcló le go n-úsáidfí 
iad i scoileanna Rialtais agus in Gaza agus ar an 
mBruach Thiar. 

Sláinte                                       

Cuireadh maoiniú ar fáil d’Ollscoil Bheithil le 
haghaidh cláir for-rochtana pobail sna réimsí seo a 
leanas: fisiteiripe, teiripe shaothair, cáilíocht uisce, 
cnáimhseachas agus forbairt oideachais. 

>

>
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Rialtas Áitiúil 

In 2005, cuireadh maoiniú ar fáil do Clár 
Forbraíochta na Náisiún Aontaithe (UNDP) do 
chláir forbartha tuaithe áitiúla i réigiún Jenin.

Cearta Daonna agus Daonfhlathú

Cuireadh maoiniú ar fáil d’eagraíochtaí 
neamhrialtasacha de chuid na Palaistíne agus an 
Iosrael a bhíonn ag plé le cearta príosúnach, cearta 
ban agus cearta leanaí agus a bhíonn ag plé le 
hathmhuintearas, leis an tsochaí shibhialta agus le 
hinstitiúidí daonlathacha a thógáil. 

Cláir Chúnaimh Forbartha na 
Palaistíne

Cuireadh maoiniú ar fáil do ghrúpaí áitiúla na 
sochaí sibhialta agus d’athghiniúint eacnamaíochta 
agus shóisialta. 

UNOCHA

Cuireadh maoiniú ar fáil in 2005 d’Oifig na NA 
do Comhordú ar Ghnóthaí Daonnúla (OCHA) 
chun cuidiú leis an oifig leanúint lena cuid 
monatóireachta agus oibre abhcóideachta sa 

Phalaistín. 

 

Seo a leans an buiséad do Chúnamh 
Déthaobhach le haghaidh 200� 
(maoiniú do UNRWA as an áireamh):

Clár Maoinithe Méid
Oideachas Bunúsach
Ollscoil Bheithil 

€800,000 
€150,000

Tacaíocht don Rialtas Áitiúil (UNDP) €500,000
Cearta Daonna & Daonfhlathú €400,000
PDAPS (Palestinian Direct Action 
Programme)

€200,000

UN OCHA €100,000
Riarachán €200,000
Iomlán €2,350,000

Tacaíocht do UNRWA1 

Is é UNRWA an Phríomhghníomhaireacht de chuid 
na NA a bhfuil freagracht uirthi cúnamh daonnúil 
a sholáthar do bhreis is 4 mhilliún teifeach.  
Dírítear iarrachtaí fóirithinte UNRWA ar na réimsí 
seo a leanas: oideachas, sláinte, seirbhísí bunúsacha 
agus áiseanna micrea-airgeadais a sholáthar. 
Cuirtear maoiniú Chúnamh Éireann don UNRWA 
ar fáil trí mhaoiniú lárnach agus mar fhreagra ar 

achainí a dhéanann UNRWA i gcás géarchéime.   

 

1 Cé nach bhfuil sé mar chuid lárnach de Chlár na Tíre, tá 
sé beartaithe leanúint leis an tacaíocht a thugtar do chroí-
bhuiséad UNRWA agus don chiste éigeandála bliantúil 
faoi fho-mhírcheann buiséid Éigeandála agus Téarnaimh.

Cuireadh maoiniú ar fáil d’eagraíochtaí neamhrialtasacha de 
chuid na Palaistíne agus an Iosrael a bhíonn ag plé le cearta 
príosúnach, cearta ban agus cearta leanaí agus a bhíonn ag plé 
le hathmhuintearas, leis an tsochaí shibhialta agus le hinstitiúidí 
daonlathacha a thógáil

“
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Cúnamh Déthaobhach do Siarra Leon in 2005 €2.87m
Rangú HDI 2005 176 
Cúnamh Déthaobhach don Libéir in 2005 €1.13m
Rangú HDI 2005 gan a bheith rangaithe

Siarra Leon/ 
An Libéir 

Cúlra

Is dhá thír bheaga atá buailte lena chéile in Iarthar 
na hAfraice iad Siarra Leon agus an Libéir, a 
ndeachaigh blianta coinbhleachta sibhialta go mór i 
gcion orthu agus iarmhairtí tubaisteacha ag eascairt 
as an gcoinbhleacht chéanna. 

Bhíodh Siarra Leon ina choilíneacht de chuid na 
Breataine go dtí gur bhain sí neamhspleáchas amach 
i mí Aibreáin 1961. Chríochnaigh cogadh cathartha 
sa bhliain 2002, cogadh mar a tharla roinnt de 
na hainghníomhartha is measa a chonacthas in 
aon choinbhleacht riamh. Idir 1991 agus 2002, 
maraíodh os cionn 50,000 duine, ciorraíodh na 
mílte duine, díláithríodh suas le 40% den daonra 
agus rinneadh éigniú ar chéatadán an-ard de mhná 
na tíre.  

Cé go bhfuil roinnt mhaith acmhainní nádúrtha 
ag an tír (diamaint, foraoiseacht agus acmhainní 
mara), bhí an tír thíos leis toisc droch-rialachas, 
bochtaineacht, éagothroime ioncaim, bainistíocht 
phoiblí agus seachadadh seirbhíse leag, breithiúnacht 
lag, sárú cearta daonna forleathan, bonneagar 
an-teoranta, iomaíocht agus imreas eitneach agus 
caimiléireacht fhorleathan.  

Tá Siarra Leon rangaithe i measc na dtíortha is lú 
forbartha ar domhan agus é sa 176ú háit as 177 tír 
ar Innéacs Forbartha Daonna na NA – an Nígir sa 
177ú háit - agus bhíodh sé ar bun ar fad ar feadh 
deich mbliana. 

Tar éis 14 bliain de chogadh cathartha a 
chríochnaigh go foirmiúil nuair a síníodh 
Comhaontú Síochána i mí Lúnasa 2003, tá dúshláin 
mhóra dhaonnúla roimh an Libéir. Le linn na 
coinbhleachta, maraíodh tuairim is 250,000 duine 
agus díláithríodh os cionn  500,000 duine. Tá cúrsaí 
slándála níos cobhsaí anois ó cuireadh i gcrích 
Clár um Dhí-armáil, Díshlógadh, Athimeasctha 
agus Aisdúichithe (DDRR). Tá an scéal fós íogair, 
ámh, toisc go bhfuil dianbhochtaineacht ann, 

dífhostaíocht as cuimse agus scriosadh bonneagair. 
Tugadh ardmholadh do shaighdiúirí síochánaíochta 
Éireannacha atá ag obair do na Náisiúin Aontaithe 
sa Libéir as ucht an méid a rinne siad cobhsaíocht na 
tíre a chur ar bun arís. 

Oifigí Chúnamh Éireann á 
n-oscailt 

I mí an Mhárta 2004, le linn cuairte a thug an 
tAire Stáit do Chomhoibriú Forbartha agus Cearta 
Daonna, An tUasal Tom Kitt, T.D., fógraíodh go 
n-osclódh Cúnamh Éireann oifig in Freetown, 
príomhchathair Siarra Leon. Osclaíodh an oifig seo 
i mí Feabhra 2005 agus clúdaíonn sé cláir téarnaimh 
Chúnamh Éireann i Siarra Leon agus sa Libéir. 

Maoiniú in 200�

Díríonn cláir téarnaimh Chúnamh Éireann sa 
dá thír ar fhreastal ar riachtanais dhaonnúla 
agus téarnaimh trí ghníomhaireachtaí NA agus 
eagraíochtaí neamhrialtasacha. Ag an am céanna 
a osclaíodh an oifig in Freetown, cuireadh buiséad 
ar leith ar fáil do Siarra Leon agus don Libéir in 
2005. Cuireadh maoiniú breise ar fáil don Libéir 
trí mheán na mbuiséad Éigeandála (EHAF) agus 
Téarnaimh (EPPR).  Tá Siarra Leon agus an Libéir 
ag fáil maoinithe ó Chúnamh Éireann tríd an 
Scéim Clár Ilbhliantúil le haghaidh Eagraíochtaí 
Neamhrialtasacha. 

San iomlán, chuir Cúnamh Éireann tuairim is €5 
mhilliún ar fáil do Siarra Leon agus tuairim is €2.5 
milliún ar fáil don Libéir.  

Ar na gníomhaíochtaí ar tacaíodh leo in Siarra Leon 
in 2005 bhí cúram sláinte bunúsach, talmhaíocht, 
slándáil bia, acmhainn a fhorbairt don phróiseas 
toghchánaíochta, agus tacaíocht don Chúirt 
Speisialta de chuid na Náisiún Aontaithe do 
Siarra Leon. Cuireadh an tacaíocht seo ar fáil do 
ghníomhaireachtaí na Náisiún Aontaithe (UNDP, 
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FAO agus UNAIDS), don Chúirt Speisialta do Siarra 
Leon, don Choimisiún Toghchánaíochta Náisiúnta 
agus d’eagraíochtaí neamhrialtasacha (Médecins 
Sans Frontières, Cumann Croise Deirge na hÉireann, 
Trócaire agus Partnership Africa Canada). 

Ar na gníomhaíochtaí ar tacaíodh leo sa 
Libéir in 2005 bhí cúram sláinte bunúsach, 
uisce agus sláintíocht, tacaíocht don phróiseas 
toghchánaíochta, agus miontionscadail ar thug 
saighdiúirí síochánaíochta Éireannacha fúthu sa 
tír. Cuireadh an tacaíocht seo ar fáil d’eagraíochtaí 
neamhrialtasacha (Merlin, Concern agus The Carter 
Centre) agus do chathlán UNMIL na hÉireann. 

”

“Tá Siarra Leon rangaithe 
i measc na dtíortha is lú 
forbartha ar domhan agus 
é sa 176ú háit as 177 tír ar 
Innéacs Forbartha Daonna na 
NA – an Nígir sa 177ú háit - 
agus bhíodh sé ar bun ar fad 
ar feadh deich mbliana
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Cúnamh Déthaobhach don Afraic Theas  
in 2005 €10.68 milliún
Daonra 47.4 milliún
Rangú HDI 120ú hait

An Afraic Theas  

Achoimre ar an gClár 

Cé go bhfuil dul chun cinn á dhéanamh ag an 
Afraic Theas stát daonlathach a thógáil agus an cé 
go bhfuil eacnamaíocht na tíre ag fás, tá dúshláin 
shuntasacha fós le sárú ó thaobh bochtaineachta 
agus neamhionannais de. Ar na nithe a chuireann 
bac le feabhas ar an tsochaí tá VEID/SEIF, ráta ard 
dífhostaíochta, agus droch-rochtain ar sheirbhísí do 
roinnt mhaith den daonra. 

Trí mheán a chláir in 2005, thacaigh Cúnamh 
Éireann le Rialtas na hAfraice Theas agus 
leis an tSochaí Shibhialta dul i ngleic leis na 
saincheisteanna seo, ag díriú níos mó is níos mó 
ar Limistéar Limpopo, an dara limistéar is boichte 
i dtír le naoi limistéar.  Rinneadh comhdhlúthú ar 
roinnt de na hidirghabhálacha ar cuireadh tús leo 
in 2004.   

Mar chuid de mhórthionscnamh a brúdh ar 
aghaidh i dtreo dheireadh 2005, bhí Éire i measc 
deontóirí eile a chuir tús le próiseas, i gcomhar le 
Rialtas na hAfraice Theas, chun comhfhrámaíocht 
AE/Afraic Theas a cheapadh don chomhoibriú 
forbartha.  

Sláinte agus VEID/SEIF 

Ainneoin go bhfuil an chuma air go bhfuil maolú 
ag teacht ar VEID/SEIF i roinnt de na tíortha fo-
Shahára, níl aon fhianaise gur mar seo a bhí an 
scéal san Afraic le linn 2005. De réir figiúirí a 
eisíodh i rith na bliana bhí VEID ar 5.2 milliún 
duine san Afraic Theas, nó 11% den daonra. 
Mar fhreagra ar an líon seo atá ag dul i méid, 
dhaingnigh an Roinn Sláinte Náisiúnta a chláir 
coisc agus cóireála VEID/SEIF sa tír. 

Spreag clár VEID/SEIF Chúnamh Éireann an 
rannpháirtíocht agus dhaingnigh sé freagra 
comhordaithe ar VEID/SEIF trí oibriú go dlúth 
le Ranna Sláinte Áitiúla agus le heagraíochtaí na 
Sochaí Sibhialta. Bhí Cúnamh Éireann ag obair 
leis an Roinn Sláinte i Limistéar Limpopo agus 
sa Saorstát, agus é mar aidhm aige acmhainn na 
gcóras sláinte a fhorbairt agus comhpháirtíochtaí a 
dhaingniú idir na heagraíochtaí neamhrialtasacha 
agus an Rialtas chun dul i ngleic le VEID/SEIF. 

Chuir Cúnamh Éireann tacaíocht ar fáil freisin 
d’idirghabhálacha VEID/SEIF a chuimsigh 
feasacht a spreagadh agus eolas a dháileadh, 
comhairleoireacht agus tástáil dheonach, cúram 
maolaitheach pobalbhunaithe, aire a thabhairt 
do dhílleachtaí agus do leanaí leochaileacha agus 
stocaireacht chun go mbeadh fáil ar dhrugaí ar 
phraghas réasúnta agus cothú cearta daonna. 

Oideachas 

Tá Cúnamh Éireann ag obair leis an Roinn 
Oideachais in Limpopo ó 1998 i leith.  In 2005,  
cuireadh tús le babhta dhá bhliain den chlár reatha, 
ag díriú ar chomhdhlúthú a dhéanamh ar an dul 
chun cinn agus ar a bhfuil bainte amach go dtí seo. 
Dhírigh gníomhaíochtaí ar litearthacht, ar rialachas 
i scoileanna a fheabhsú agus ar thacú le straitéisí 
VEID/SEIF agus inscne sa Roinn Oideachais Áitiúil. 

Lean Cúnamh Éireann ag tacú le sparánachtaí a 
sholáthar atá dírithe ar chuidiú le mná agus le fir 
faoi mhíbhuntáiste rochtain a fháil ar ardoideachas.  
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Dea-Rialachas, Daonlathas 
agus Cearta Daonna 

Aithníonn Cúnamh Éireann an tábhacht a 
bhaineann leis an méid an dhéanann an tsochaí 
shibhialta i gcothú cearta daonna agus próisis 
dhaonlathacha. Chuige seo, thacaigh clár Chúnamh 
Éireann le roinnt comhpháirtithe seanbhunaithe, 
atá ag cur leis an bpolasaí foriomlán comhshaoil 
agus atá ag daingniú an chaidrimh idir an Rialtas 
agus a shaoránaigh. I measc na gcomhpháirithe seo 
bhí an tIonad do Réiteach Aighnis, Institiúid na 
hAfraice Theas don Daonlathas agus an tIonad um 
Staidéar ar Fhoréigean agus ar Athmhuintearas. 

Chomh maith leis sin, chuidigh Cúnamh Éireann 
leis an Roinn Dlí agus Cirt de réir mar a d’oibrigh 
sí chun tabhairt faoi leasuithe bunúsacha atá 
dírithe ar fheabhas a chur ar chothromaíocht, ar 
inrochtaineacht agus ar éifeachtacht sa chóras dlí 
agus cirt, go háirithe maidir le riaradh a dhéanamh 
ar eastáit daoine atá básaithe. 

Uisce agus Sláintíocht 

Tugann Rialtas na hAfraice Theas tús áite do cheist 
na rochtana ar uisce sábháilte agus do cheist na 
sláintíochta. Chuir Cúnamh Éireann €3.1 milliún 
ar fáil in 2005 chun cuidiú leis an Rialtas lena 
chár soláthair uisce agus sláintíochta ar a dtugtar 
Masibambane. Go háirithe, dhírigh an tacaíocht a 
chuireann Cúnamh Éireann ar fáil ar shláintíocht 
i scoileanna, ar chruthú post tríd an Tionscnamh 
Sláintíochta agus ar chothú nasc idir sláintíocht, 
sláinte agus sláinteachas. I measc na dtosaíochtaí 
eile bhí saincheisteanna inscne, teicneolaíocht chuí, 
ról na sochaí sibhialta san earnáil agus bainistíocht 
comhshaoil. 

Forbairt Eacnamaíochta 
Áitiúil 

I dtreo dheireadh 2005, sheol Cúnamh Éireann a 
chlár forbartha eacnamaíochta áitiúil le buiséad 
€1.7 milliún. Seo clár píolótach dhá bhliain a 
bhfuil mar aidhm aige feabhas a chur ar shlite 
beatha pobail ar leith i Limistéar Limpopo, trí 
thógáil ar acmhainn an dá bhardas áitiúla forbairt 
eacnamaíochta turasóireacht-bhunaithe a chothú. 

”

“Tugann Rialtas na hAfraice 
Theas tús áite do cheist 
na rochtana ar uisce 
sábháilte agus do cheist na 
sláintíochta. Chuir Cúnamh 
Éireann €3.1 milliún ar fáil 
in 2005 chun cuidiú leis an 
Rialtas lena chár soláthair 
uisce agus sláintíochta ar a 
dtugtar Masibambane
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Bíonn na milliún duine ar fud an domhain ag fulaingt 
toisc tubaistí nádúrtha agus géarchéimeanna casta. 
Léirigh Éire a gealltanas tacú le riachtanais dhaonnúla 
le linn 2005, go háirithe sa mhéid gur méadaíodh 
an maoiniú a bhí á chur ar fáil aici. Mhéadaigh an 
maoiniú don Fhóirithint Éigeandála agus Cúnamh le 
haghaidh Téarnaimh tuairim is 80% ó 2004 go dtí 
2005. 

Is é is sprioc d’iarrachtaí daonnúla Chúnamh Éireann 
ná daoine a choimeád ina mbeatha, faoiseamh a 
thabhairt ón bhfulaingt agus dínit an duine daonna 
a chothú le linn agus i ndiaidh géarchéimeanna 
daonnúla. Baineann Cúnamh Éireann an sprioc seo 
amach ach tabhairt faoi cheithre chuspóir: freagairt go 
héifeachtach do ghéarchéimeanna daonnúla, feabhas 
a chur ar an bhfreagra daonnúil, meas ar phrionsabail 
dhaonnúla a chothú agus an tionchar a mhaolú a 
bhíonn ag tubaistí nádúrtha agus ag coinbhleacht. 

Tá sé le tuiscint ó threochtaí domhanda go bhfuil an 
líon daoine atá i mbaol ó thubaistí ag dul i méid bliain 
i ndiaidh bliana toisc leibhéil arda bochtaineachta 
ainsealaí, fás daonra, an éifeacht atá ag athrú aeráide, 
an méadú atá ar úsáid limistéir imeallacha, agus an 
tionchar atá ag VEID/SEIF. Tarlaíonn formhór mór na 
ngéarchéimeanna daonnúla i dtíortha íseal-ioncaim 
agus téann siad i gcion ar dhaoine leochaileacha sa 
phobal atá ina gcónaí i limistéir imeallacha. Dá bhrí 
sin, is minic nár cuireadh aon bhearta coiscitheacha 
i bhfeidhm roimh ré chun  an tionchar a bheadh ag 
tubaiste a mhaolú. Chomh maith leis sin, uaireanta ní 
thagann an limistéar chuige féin go ceann na mblianta, 
nó na scórtha de bhlianta.   

Féachann Cúnamh Éireann le maolú a dhéanamh 
ar an riosca tubaiste, le freagairt go héifeachtach do 
ghéarchéimeanna le maoiniú luath agus solúbtha agus 
le bheith díograiseach i leith tacaíocht téarnaimh. 

Ag tús 2005, bhí mórobair idir lámha tar éis crith 
talún agus súnámaí an 26 Nollaig 2004. Ceann de 
na mórdhúshláin i rith na tréimhse leathbhliana 
ná freagairt don ghéarchéim bia i réigiún Sahel 
na hAfraice. Thacaigh Cúnamh Éireann le raon 
idirghabhálacha san Afraic i rith na bliana, daonraí an

-leochaileach san áireamh i limistéir atá faoi thionchar 
coinbhleachta agus éagobhsaíochta.   

San earrach, d’fhreagair Cúnamh Éireann láithreach 
agus go héifeachtach don chrith talún a tharla ar 
an 8 Deireadh Fómhair 2005. I measc na mbeart 
a leann uaidh seo sheol Cúnamh Éireann foireann 
mhonatóireachta chuig an réigiún, ghlac sé páirt 
sa Chomhdháil Atógála a ndearna Rialtas na 
Pacastáine óstáil uirthi in Islamabad, agus thug an 
tAire Stáit don Chomhoibriú Forbartha agus Cearta 
Daonna, An tUasal Conor Lenihan T.D. comhchuairt 
mhonatóireachta ar an réigiún. 
 
Ceann de na feidhmeanna atá ag Cúnamh Éireann 
agus é ag freagairt do thubaistí daonnúla ná cúnamh 
airgeadais agus teicniúil a chur ar fáil do na NA, don 
Chros Dhearg agus d’eagraíochtaí neamhrialtasacha 
atá i gcomhpháirtíocht le Cúnamh Éireann. In 2005, 
chuir Cúnamh Éireann os cionn €68 milliún ar fáil do 
os cionn 40 de na tíortha is boichte ar domhan chun 
freastal ar a riachtanais bhunúsacha agus a riachtanais 
téarnaimh. Seo a leanas mar a dáileadh an t-airgead: 

An Afraic   €33.8 milliún
An Áise    €28.2 milliún
An Meánoirthear   €2.03 milliún
Meiriceá Láir agus Thuaidh  €2 milliún
Réigiúin Eile   €4.4 milliún

Fuair an Afraic agus an Áise roinnt mhaith den 
chúnamh éigeandála agus téarnaimh a chuir Cúnamh 
Éireann ar fáil in 2005. Seo a leanas roinnt de na 
comhpháirtithe oilte sciliúla a rinne an cúnamh a 
sheachadadh: An Clár Bia Domhanda, UNICEF, 
UNHCR, Cumann na Croise Deirge agus na mór-
eagraíochtaí neamhrialtasacha (Christian Aid, Concern, 
GOAL, Cumann Croise Deirge na hÉireann, Oxfam, 
Plan Ireland agus Trócaire).

Mar a tharla le blianta go dtí seo, d’oibrigh Cúnamh 
Éireann go dlúth leis an Aontas Eoraip sa chaidreamh 
cuiditeach a bhíonn idir an tAontas le tíortha áirithe 
chun cuidiú leis an bpróiseas síochána atá ar bun 
sna tíortha sin - ina measc An Bhurúin, Poblacht 
Dhaonlathach an Chongó (DRC), An Eiritré, an Libéir, 
an tSomáil, agus an tSúdáin. 

Fóirithint Éigeandála 
agus Cúnamh le 
haghaidh Téarnaimh  

Tá sé le tuiscint ó threochtaí 
domhanda go bhfuil an 
líon daoine atá i mbaol ó 
thubaistí ag dul i méid bliain 
i ndiaidh bliana

“

”
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Is é Rinn na hAfraice arís a fuair formhór an chúnaimh 
a chuir Cúnamh Éireann ar fáil in 2005. Rinneadh 
os cionn €9.8 milliún a sheachadadh ó bhuiséid 
ghéarchéime agus téarnaimh trí eagraíochtaí éagsúla 
de chuid na NA agus eagraíochtaí neamhrialtasacha.  
D’fheidhmigh Cúnamh Éireann mar chomhpháirtí i 
measc tíortha a bhí ag freagairt don ghéarchéim atá 
ag dul in olcas in Darfur na Súdáine, mar ar cuireadh 
riachtanais bhunúsacha sláinte agus uisce ar fáil. 

Bhí oifig nua Chúnamh Éireann atá lonnaithe in 
Freetown gnóthach lena chláir dhaonnúla agus 
théarnaimh i Siarra Leon agus sa Libéir agus íocadh 
€4 mhilliún amach.  San iomlán, fuair Iarthar na 
hAfraice (Siarra Leon agus an Libéir san áireamh) breis 
is €8.9 milliún do chláir éigeandála, dhaonnúla agus 
théarnaimh in Buircíne Fasó, ar an gCósta Eabhair, 
sa Libéir, sa Nígir agus i Siarra Leon, chomh maith le 
hidirghabhálacha réigiúnacha eile. 

Fuair Deisceart na hAfraic os cionn €4.6 milliún 
do chláir dhaonnúla éigeandála agus théarnaimh in 
Angóla, sa Mhaláiv, i Mósaimbíc agus sa tSiombáib. 

Crith Talún agus Súnámaí 
na hAigéine Indiaigh

Thug an tAire Gnóthaí Eachtrach, An tUasal 
Dermot Ahern, T.D., i dteannta ceannairí cheithre 
mhóreagraíocht Chúnamh Éireann agus na Fórsaí 
Cosanta, cuairt ar an réigiún ar bhuail an súnámaí é 
idir an 8 agus an 14 Eanáir. Maraíodh isteach is amach 
le 228,000 duine le linn na tubaiste agus rinneadh 
damáiste do réigiún an chósta sa dá thír déag.  

D’imigh foireann Chúnamh Éireann i mbun misin 
mhonatóireachta i rith na bliana. Leithdháil Cúnamh 
Éireann €20 milliún chun tacú le fóirithint agus le 
téarnamh. D’éirigh le heagraíochtaí neamhrialtasacha 
Éireannacha beagnach €100 milliún a bhailiú ó fhoinsí 
príobháideacha in Éirinn, sa Bhreatain agus sna Stáit 
Aontaithe. Idir mhaoiniú ón Stát agus ó phobal na 
hÉireann b’ionann an méid a chuir Éire ar fáil agus €25 
in aghaidh an duine, agus dá bhrí sin bhí Éire i measc 
na gcúig thír ar domhan is mó a thug airgead i gcás na 
géarchéime seo.

Crith Talún na hÁise Theas 
(An Phacastáin)

Tharla crith talún mór i dtuaisceart na Pacastáine 
ar an 8 Deireadh Fómhair mar ar maraíodh 73,000 
duine agus mar ar gortaíodh 80,000. Gheall Cúnamh 
Éireann €10 milliún mar mhaoiniú éigeandála. Íocadh 
€8 milliún den maoiniú seo amach go gasta in 2005 le 
Gníomhaireachtaí na NA, le Cumann na Croise Deirge 
agus leis na príomheagraíochtaí neamhrialtasacha a 
oibríonn i gcomhpháirt le Cúnamh Éireann. I mí na 
Nollag 2005, thaistil an tAire Stáit do Chomhoibriú 
Forbartha agus Cearta Daonna, An tUasal Conor 
Lenihan, T.D., chun na Pacastáine ar chomhchuairt 
leis an Aire do Chomhoibriú Forbartha ón Ísiltír, 
Agnes van Ardenne Uasal. Ba é ba bhun leis an 
gcuairt ná measúnú a dhéanamh ar mar a bhí ag éirí 
le hiarrachtaí fóirithinte agus athshlánaithe a bhí idir 
lámha agus chun bualadh leo siúd a bhí ag freagairt 
don ghéarchéim - ina measc Rialtas na Pacastáine, na 
NA, comhpháirtithe Chumann na Croise Deirge agus 
eagraíochtaí neamhrialtasacha amhail Concern, GOAL 
agus Trócaire.  Thaistil an tAire  Lenihan chuig na 
háiteanna is mó faoi thionchar na géarchéime lena n-
áirítear Bagh agus Muzaffarabad.

An Tionscnamh um 
Fhreagra Gasta 

Go déanamh in 2005, d’fhógair an tAire Gnóthaí 
Eachtracha, An tUasal Dermot Ahern, T.D. 
tionscnamh nua chun feabhas a chur ar acmhainn 
na hÉireann freagairt go gasta agus go héifeachtach 
do ghéarchéimeanna daonnúla. Beidh trí chuid 
ag baint leis an Tionscnamh um Fhreagra Gasta 
(RRI): soláthairtí daonnúla a bheith in áit roimh ré, 
clár saineolaithe um fhreagra gasta a chruthú chun 
go bhféadfaí iad a chur ag obair láithreach i gcás 
géarchéime daonnúla agus daingniú a dhéanamh 
ar acmhainn oibríochtúil na bpríomhpháirithe 
chun freagairt go gasta agus go héifeachtach do 
ghéarchéimeanna daonnúla.  
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In 2005, lean an chomhpháirtíocht leis an 
tsochaí shibhialta ar aghaidh trí mheán líon mór 
scéimeanna agus línte maoinithe, a chuir tacaíocht 
shuntasach agus sholúbtha ar fáil d’eagraíochtaí 
neamhrialtasacha, do mhisinéirí agus do 
chomhpháirtithe eile na sochaí sibhialta d’obair a 
bhíonn idir lámha acu sa chuid sin den domhan 
atá i mbéal forbartha. Go háirithe, tacaíodh le 
hobair na n-eagraíochtaí seo a leanas ar bhonn 
meabhrán tuisceana a aontaíodh: Comhlámh 
(€160,000), Dóchas (€127,981) agus an Irish 
Missionary Resource Service (€12m).  

Is féidir teacht ar shonraí maidir leis an maoiniú 
a cuireadh ar fáil do na cláir agus na scéimeanna 
éagsúla a thacaigh leis an tsochaí shibhialta in 
iarscríbhinní staitistiúla na tuarascála seo. 
 
Chuathas i mbun meastóireacht ar an Scéim Clár 
Ilbhiantúil, agus mar thoradh air sin cuireadh 
cúpla leasú i bhfeidhm. Ina theannta sin, rinneadh 
athbhreithniú ar an obair a dhéanaimid leis an 
tsochaí shibhialta, ag féachaint le feabhas a chur 
ar éifeachtacht na scéimeanna maoinithe eile atá 
ag Cúnamh Éireann don tsochaí shibhialta, mar 
atá sonraithe thíos. 

Seo a leanas na príomhscéimeanna agus na 
príomhchláir a bhí i bhfeidhm ag Cúnamh 
Éireann in 2005:

Scéim Clár Ilbhliantúil 
(MAPS)

Is é atá i MAPS ná socrú ar cuireadh tús leis sa 
bhliain 2003, a mhairfeadh faoi cheann trí bliana, 
mar a gcuirfeadh Cúnamh Éireann €115,308,333 
ar fáil do chúig eagraíocht neamhrialtasacha 
(Christian Aid Ireland, Concern, GOAL, Self Help 
Development International agus Trócaire) chun 
an comhoibriú straitéiseach agus cláir a dhaingniú 
agus chun go mbeadh creat maoinithe níos 

solúbtha agus níos intuartha ag na heagraíochtaí 
neamhrialtasacha. Sa mhéid gurb í 2005 an 
bhliain dheireanach de MAPS I, tugadh faoin 
scéim a mheas agus ag eascairt as sin moladh go 
leanfaí leis an scéim ar feadh cúig bliana eile ag 
tosú in 2006.  Bronnadh €44,470,346 faoin scéim 
seo in 2005.

Lárchlár na Sochaí Sibhialta 
chun Acmhainn a Fhorbairt 

Seo clár réigiúnach a thacaíonn le hacmhainn 
eagraíochtaí neamhrialtasacha a fhorbairt i 
Meiriceá Láir, go háirithe sa tSalvadóir, Hondúras 
agus i Nicearagua. Thug an tAire Stáit don 
Chomhoibriú Forbartha agus Cearta Daonna, 
An tUasal Conor Lenihan, T.D, a chéad chuairt 
Aireachta ar Nicearagua i mí na Samhna 2005. 
Dhírigh gnó na cuairte ar an tacaíocht a thugann 
Cúnamh Éireann do thionscadail Fair Trade. 
Chuir Cúnamh Éireann €3.5 milliún ar fáil don 
tionscadal seo in 2005.

Scéim Miontionscadail 
Intíre 

Tacaíonn an scéim seo le hobair forbartha na 
n-eagraíochtaí neamhrialtasacha dúchasacha 
sna tíortha atá i mbéal forbartha, áit a bhfuil 
ionadaíocht nó creidiúnú taidhleoireachta ag 
Éirinn. In 2005, thacaigh Cúnamh Éireann 
le tionscadail sna tíortha seo a leanas: An 
Bhanglaidéis, An Bhrasaíl, an tSín, An Éigipt, 
Gána, An India, An Nigéir, An Phalaistín, Siarra 
Leon agus an Tansáin.   

Mar chuid den phróiseas cuíchóirithe a rinneadh 
in 2005, beartaíodh ar na scéimeanna seo a leanas 
a chónascadh chun go mbeadh siad go léir in aon 
chiste amháin ar a dtabharfaí Ciste na Sochaí 
Sibhialta: 

Comhpháirtíocht 
leis an tSochaí 
Sibhialta 
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Scéim an Bhlocdheontais 

Bhí trí eagraíocht neamhrialtasacha sa scéim 
seo in 2005, is é sin Action Aid Ireland, Oxfam 
Ireland agus World Vision Ireland.  Bronnadh 
€930,000 in aghaidh na heagraíochta orthu i 
dtreo na hoibre forbartha acu. Chuir an scéim 
seo ar a gcumas tabhairt faoi thionscadail 
forbartha níos fadtéarmaí - acmhainn forbartha 
na bpáirtithe áitiúla san áireamh. Baintear feidhm 
as na deontais in earnálacha éagsúla - ina measc: 
cúram sláinte príomhúil, forbairt tuaithe, forbairt 
pobail, leanaí sráide agus leanaí leochaileacha, 
uisce agus sláintíocht agus VEID/SEIF.  

Scéim Chomhpháirtíochta 
VEID/SEIF (HAPS)

Ceapadh an scéim seo mar mheicníocht 
eatramhach a chuideodh le heagraíochtaí 
neamhrialtasacha teacht ar chistí chun freagairt 
don phaindéim VEID/SEIF, agus dearadh í 
chun comhpháirtíocht Chúnamh Éireann leis 
na heagraíochtaí neamhrialtasacha bunaithe 
in Éirinn a dhaingniú - rud a thacódh leis an 
méid a dhéanann siad siúd chun freagairt don 
ghéarchéim VEID/SEIF.   

Cearta Daonna agus Dílárú 
(HRD)

Is é is cuspóir don scéim seo ná maoiniú a 
sholáthar do thionscnaimh agus do thionscadail 
cearta daonna agus daonfhlathaithe i limistéir atá 
lasmuigh de chlárthíortha na hÉireann. Cuireadh 
an t-airgead ar fáil trí mheán eagraíochtaí 
neamhrialtasacha áitiúla na hÉireann chomh 
maith le heagraíochtaí idirnáisiúnta. .   

Scéim Cómhaoinithe 
na nEagraíochtaí 
Neamhrialtasacha 

Thacaigh an scéim seo le tionscadail in a 
lán tíortha éagsúla ina bhfuil eagraíochtaí 
neamhrialtasacha na hÉireann agus atá nasctha 
le hÉirinn agus de ghnáth is chun áiseanna 
mar uisce agus sláintíocht, cúram sláinte agus 
tacaíocht do ghníomhaíochtaí chun ioncam 
a ghineadh a cuireadh an maoiniú seo ar fáil. 
In 2005, fuair 15 eagraíocht neamhrialtasach 
tacaíocht do na tionscadail a bhí idir lámha acu 
in os cionn 19 tír, le cúnamh á thabhairt don 
Mhongóil don chéad uair.   

Ciste Comhpháirtíochta 
200�

Mar bheart eatramhach, cuireadh maoiniú ar fáil 
chun go bhforbrófaí na naisc idir eagraíochtaí 
na hÉireann agus na heagraíochtaí sa chuid sin 
den domhan atá i mbéal forbartha faoi scéim 
an Chiste Chomhpháirtíochta 2005. Cuireadh 
díreach faoi bhun  €900,000 ar fáil chun tacú le 
seacht dtionscadal déag.  

Scéim Cómhaoinithe 
Phearsanta  

Faoin scéim seo, a bhíodh faoi stiúir na 
Gníomhaireachta um Sheirbhís Phearsanta 
Choigríche, tacaíodh le hoibrithe forbartha a 
bhí ag obair le tríocha hocht eagraíocht idir 
eagraíochtaí neamhrialtasacha Éireannacha 
agus eagraíochtaí misinéireachta thar lear. Thug 
Cúnamh Éireann maoiniú in 2005 le go dtacófaí 
breis is 1,300 oibrí. 

“

”

Cuireadh e115 milliún ar 
fáil do chúig eagraíocht 
neamhrialtasacha Éireannacha 
faoin scéim MAPS
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Cúnamh 
Forbartha 
Iltaobhach 
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In 2005 cheiliúr na NA 60 bliain den eagraíocht 
a bheith ar an saol agus cheiliúr Éire 50 bliain de 
bhallraíocht leis an eagraíocht. I rith na tréimhse 
sin bhí áit lárnach ag na Náisiúin Aontaithe 
i bpolasaí eachtrach na hÉireann. Is léir go 
dtugtar tús áite do na NA ón méid a chuireann 
Cúnamh Éireann ar fáil d’eagraíochtaí forbartha 
na Náisiún Aontaithe, arbh ionann é agus €47 
milliún in 2005.

Díríodh na ranníocaíochtaí deonacha seo ar 
phríomhghníomhaireachtaí comhpháirteacha 
de chuid na NA i.e. Clár Forbartha na NA, 
An tArd-Choimisinéir do Dhídeanaithe, 
An tArd-Choimisinéir do Chearta Daonna, 
Ciste Daonra na NA, UNAIDS agus an 
Eagraíocht Dhomhanda Sláinte. Díríonn na 
gníomhaireachtaí seo ar bhochtaineacht agus ar 
go mbeadh a gcuid clár ag teacht le Spriocanna 
Forbartha na Mílaoise (MDG) agus is de réir 
critéir a bhí bunaithe ar na nithe sin a cinneadh 
ar an gcaoi le cistí a leithdháileadh. 

In 2005, lean Cúnamh Éireann air 
ag monatóireacht fheidhmíocht na 
ngníomhaireachtaí seo trí sheisiúin 
chomhairliúcháin a reáchtáil agus aiseolas a fháil 
ó oifigigh Éireannacha a bhí ag obair sa ghort. 
Chomh maith leis sin, bhí oifigigh ag freastal i 
gcónaí ar chruinnithe feidhmiúcháin boird de 
chuid gach ceann de na Cistí agus na Cláir. 

Ba iad na hullmhúcháin don Chruinniú 
Mullaigh Domhanda an obair ar tugadh tús 
áite di i ngníomhaíochtai na NA in 2005, 
Spriocanna Forbartha na Mílaoise san áireamh. 
Tugadh tuairisc i mí Eanáir 2005 mar chuid 
de Thionscadal na Mílaoise, tionscadal a 
chuir an tArd-Rúnaí an tOllamh Jeffrey 
Sachs ar bun, ar an gcaoi a gcuirfí fuadar faoi 
Spriocanna Forbartha na Mílaoise arís. De réir 
na tuarascála, cé go raibh roinnt tíortha atá 
i mbéal forbartha tar éis dul chun cinn maith 

a dhéanamh chun Spriocanna Forbartha na 
Mílaoise a bhaint amach, bhí roinnt mhaith de 
thíortha na hAfraice go maith taobh thiar toisc 
laigí institiúideacha, coinbhleacht shibhialta agus 
idirnáisiúnta, agus easnaimh ó thaobh maoinithe 
de.   

Bhain Tuarascáil Sachs mar thátal as na torthaí 
sin go bhféadfaí Spriocanna Forbartha na 
Mílaoise a bhaint amach faoi 2015, go háirithe 
nach mbeadh ach leath an méid daoine ag 
maireachtáil go beo bocht is mar atá anois agus 
a chinntiú go mbeadh fáil ag chuile dhuine ar 
bhunoideachas. Cuireadh in iúl sa tuarascáil, 
ámh, nach bhféadfaí é seo a bhaint amach dá 
leanfaí ag feidhmiú mar a dhéantar de ghnáth, 
ach go gcaithfí plean ar leith a cheapadh le 
sonraí maidir leis an infheistiú a mbeadh gá 
leis sna réimsí seo a leanas: sláinte, oideachas, 
forbairt tuaithe, tógáil bóithre, tithíocht agus 
taighde eolaíochta. 

D’fháiltigh Éire roimh thorthaí na tuarascála 
agus rinne an tAire Stáit um Chomhoibriú 
Forbartha, An tUasal Conor Lenihan, óstáil ar 
ócáid mar ar seoladh an tuarascáil.  

Bhain Ard-Rúnaí na Náisiún Aontaithe, An 
tUasal Kofi Annan, feidhm as roinnt de thorthaí 
na tuarascála seo agus é ag ullmhú a thuarascála 
féin “In Larger Freedom”, mar ar leag sé amach 
roinnt moltaí do cheannairí domhanda roimh 
an gCruinniú Mullaigh a bheidh ar siúl i Nua-
Eabhrac i mí Mheán Fómhair. Leagadh béim ina 
thuarascáil ar go mbeadh forbairt mar sprioc inti 
féin, agus gur chóir go mbeadh forbairt, slándáil 
agus cearta daonna dlúthnasctha lena chéile. 
D’iarr sé sa tuarascáil go ndaingneofaí cur chuige 
na Náisiún Aontaithe chun tabhairt faoin méid 
seo ar bhealach comhtháite. Dhírigh sé ar  athrú 
aeráide maolaitheach, ar an gcogadh i gcoinne 
VEID/SEIF, ar chomhionannas inscne, agus ar 
sholáthar uisce agus sláintíochta. Ina theannta 

Na Náisiúin 
Aontaithe 

…go bhféadfaí Spriocanna 
Forbartha na Mílaoise a bhaint 
amach faoi 2015… ach, ní 
fhéadfaí, dá leanfaí ag feidhmiú 
“mar a dhéantar de ghnáth”….
Tuarascáil Sachs 

“

”
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sin, d’iarr sé go gcuirfí Ciste Daonlathach 
ar bun, maille le Coimisiún chun Síocháin a 
Thógáil. 

I mí Aibreáin 2005, cheap Kofi Annan an tAire 
Gnóthaí Eachtracha, An tUasal  Mr. Dermot 
Ahern, T.D.,  mar Thoscaire Speisialta dó do 
Chruinniú Mullaigh na NA. Agus é ag feidhmiú 
sa ról seo, bhuail an tAire le ceannairí ar fud 
na hEorpa, daichead a sé aire eachtrach san 
áireamh, chun moltaí na tuarascála “In Larger 
Freedom” a chur i láthair agus a chur chun cinn.  

Idir an dá linn, reáchtáil Cúnamh Éireann sraith 
cruinnithe comhairliúchán le heagraíochtaí 
neamhrialtasacha Éireannacha chun 
saincheisteanna a phlé leo a mbeifí ag tabhairt 
aghaidh orthu ag an gCruinniú Mullaigh. Chuir 
na heagraíochtaí neamhrialtasacha aighneachtaí 
ó bhéal agus aighneachtaí i scríbhinn isteach. 

Bhí an deis ag ceannairí rialtais an dul chun cinn 
go dtí seo maidir le baint amach Spriocanna 
Forbartha na Mílaoise a mheas agus iad ag an 
gCruinniú Mullaigh Domhanda i mí Mheán 
Fómhair 2005.   

D’fhógair an Taoiseach ag an gCruinniú 
Mullaigh, go mbainfeadh Éire a sprioc amach 
0.7% den OTN a bheith á chur ar fáil mar 
chúnamh forbartha faoi 2012, sin trí bliana 
níos luaithe ná mar a bhí aontaithe leis an AE, a 
thug spriocdháta d’Éirinn an sprioc sin a bhaint 
amach faoi 2015. Cuirfear €100 milliún den 
mhaoiniú méadaithe seo ar leataobh chun dul 
i ngleic le VEID/SEIF, le maláire agus le galair 
theagmhálacha eile. Díreofar an maoiniú chomh 
maith ar thíortha atá i lár géarchéime agus ar 
bhonneagar a atógáil i ndiaidh coinbhleachta. 

Glacadh le cáipéis ag an gCruinniú Mullaigh a 
leag béim ar leith ar shaincheisteanna forbartha, 
agus a athdhearbhaigh an díograis i leith 

Spriocanna Forbartha na Mílaoise agus ag aontú 
glacadh leis na straitéisí forbartha náisiúnta a 
mbeadh gá leo chun na Spriocanna sin a bhaint 
amach. Tugadh aitheantas ar leith sa cháipéis do 
na riachtanais ar leith atá ag an Afraic. D’aithin 
Éire le fada an lá go raibh riachtanais speisialta 
ag an Afraic, agus díríonn clár cúnaimh tíre 
déthaobhach Chúnamh Éireann ar an obair 
atá idir lámha san Afraic fho-Shahára. Caitear 
tuairim is 85% dá bhuiséad sa réigiún sin. 

Luadh go sonrach ag an gCruinniú Mullaigh, go 
raibh baol ar leith ann don domhan ar fad toisc 
galair thógálacha, go háirithe VEID/SEIF, agus 
gealladh go méadófaí an méid a infheistítear 
i gcúram sláinte agus in oideachas sláinte. 
Tá tábhacht ar leith ag baint le haitheantas 
a thabhairt don bhaol seo i bhfianaise go 
bhféadfadh na galair seo bac a chur le baint 
amach na Spriocanna Forbartha.   

Ar cheann de na moltaí lárnacha a bhí ag an 
AE ina chuid oibre ullmhúcháin don Chruinniú 
Mullaigh bhí bunú an Choimisiún chun Síocháin 
a Thógáil. Dá bhrí sin bhí an-áthas ar Éirinn 
gur aontaíodh air. Cuimseoidh an Coimisiún 
chun Síocháin a Thógáil acmhainn na NA sna 
réimsí seo a leanas: cosc a chur le coinbhleacht, 
idirghabháil, an tsíocháin a choimeád, meas 
ar chearta daonna, forlámhas an dlí, cúnamh 
daonnúil, atógáil agus forbairt fhadtéarmach. 
Molfaidh sé straitéisí comhtháite agus cuirfidh 
sé comhairle ar fáil maidir leo, don téarnamh 
iarchoinbhleachta, ag díriú go háirithe ar 
atógáil, ar institiúidí a thógáil agus ar fhorbairt 
inbhuanaithe, i dtíortha atá ag teacht chucu féin 
i ndiaidh coinbhleachta. 
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Eagraíocht Bhia agus 
Talmhaíochta na NA (FAO)

Cuireadh Eagraíocht Bhia agus Talmhaíochta 
na NA ar bun sa bhliain 1945 agus tá sé ar an 
bpríomhghníomhaireacht de chuid na NA do 
thalmhaíocht, d’fhoraoiseacht, d’iascaigh agus 
don fhorbairt tuaithe. An sainchúram atá uirthi 
ná feabhas a chur ar tháirgiúlacht talmhaíochta, 
ar choinníollacha na ndaonraí tuaithe, ar leibhéil 
chothaithe agus ar chaighdeáin mhaireachtála 
faoin tuath. Ó d’imigh an FAO i mbun oibre, 
bhí sé ag feidhmiú chun faoiseamh a thabhairt 
ó bhochtaineacht agus ó ocras trí fhorbairt 
talmhaíochta a chothú agus aghaidh a thabhairt 
ar shlándáil bia. Is í an Roinn Talmhaíochta agus 
Bia an phríomhroinn a bhíonn ag déileáil leis 
an FAO agus in 2004 d’íoc sí síntiús bliantúil 
€917,567 chun tacú le hobair an FAO.  

Le linn 2005, bhí ionadaíocht ag Éirinn ag 
leibhéal na hAireachta ag dhá mhórchruinniú 
FAO sa Róimh. D’fhreastail an tAire Stáit 
d’Fhoraoiseacht, An tUasal John Browne, T.D., 
ar chruinniú Coiste FAO ar Fhoraoiseacht 
(COFO) i mí an Mhárta agus d’fhreastail an 
tAire Stáit do Bhia, An tUasal Brendan Smith, 
T.D., ar Chomhdháil FAO i mí na Samhna. 
Atoghadh Ard-Rúnaí an FAO ag an gComhdháil 
FAO agus chuir sé a mholtaí faoi bhráid lucht na 
Comhdhála maidir le leasuithe san eagraíocht. 
Ghlac Oifigigh ón Roinn Talmhaíochta agus Bia 
páirt i gcruinnithe eile de chuid an FAO – Coiste 
ar Shlándáil Bhia an Domhain san áireamh. 
Leanadh leis an ullmhúchán le haghaidh 
Mórmheastóireacht Sheachtrach ar obair 
an FAO i rith na bliana, agus tá dréachtú ar 
Théarmaí Tagartha don staidéar idir lámha.  

Chuir Éire maoiniú buiséid eile ar fáil mar seo a 
leanas:    

Cuireadh €150,000 ar fáil don Chlár 
Foraoiseachta Náisiúnta chun cuidiú le tíortha 
atá i mbéal forbartha cláir foraoiseachta 
náisiúnta a chur i bhfeidhm, le bainistiú 
inbhuanaithe san áireamh. Cuireadh €100,000 
ar fáil le haghaidh cúrsaí oiliúna chun feabhas 
a chur ar rannpháirtíocht na dtíortha i mbéal 
forbartha ón Afraic agus ón Áise sa Codex 
Alimentarius, An Eagraíocht Dhomhanda um 
Chaighdeáin Bia. Cuireadh €33,860 ar fáil 
chun go ndéanfaí Meastóireacht Sheachtrach 
Neamhspleách ar obair an FAO.  

An Clár Domhanda  Bia

Cuireadh an Clár Domhanda Bia (WFP), ar bun 
sa bhliain 1962, agus is eagraíocht é de chuid 
na Náisiún Aontaithe a chuireann cúnamh bia 
ar fáil. Clár cúnaimh iltaobhach atá ann, a 
fheidhmíonn ar bhonn ranníocaíochtaí deonacha 
a ghealltar a íoc ag tréimhsí neamhrialta. 
Cuireann WFP bia ar fáil go príomha do thíortha 
íseal-ioncaim, a bhfuil easnaimh bia iontu, chun 
cuidiú le cur i bhfeidhm tionscadail forbartha 
shóisialta agus chun faoiseamh a thabhairt 
dóibh siúd a bhíonn i ngátar i ndiaidh tubaistí 
nádúrtha agus tubaistí eile. 

Lean An Roinn Talmhaíochta agus Bia ag 
cur tacaíochta ar fáil don obair luachmhar a 
dhéanann an WFP, mar ar cuireadh deontas 
tosaigh €6 mhilliún ar fáil. I mí Lúnasa, chuir an 
Roinn Talmhaíochta agus Bia deontas €1 milliún 
sa bhreis ar fáil don Oibriúchán Éigeandála 
atá ar bun sa Nígir. I mí na Nollag, chuir an 
Roinn Talmhaíochta agus Bia €175,954 ar fáil 
le haghaidh Oibriúchán Speisialta le maoiniú a 
chur ar fáil i dtreo costais reatha héileacaptar i 
réigiúin a ndeachaigh crith talún na Pacastáine i 
gcion orthu.  

Gníomhaireachtaí Bia 
agus Talmhaíochta na 
NA 
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Chomh maith leis sin, thug Cúnamh Éireann 
maoiniú éigeandála don WFP dar luach €5.5 
milliún, go príomha d’fhóirithint i ndiaidh crith 
talún i nDeisceart na hÁise agus san Afraic.  

An Coinbhinsiún um 
Chúnamh Bia 

Tháinig baill an Choinbhinsiúin um Chúnamh 
Bia (FAC) le chéile chun athmhúnlú an FAC a 
phlé. Tá roinnt mhaith de na saincheisteanna atá 
á ndíospóireacht ag an FAC, ámh, á bplé chomh 
maith mar chuid de Chlár Oibre Forbartha 
Doha de chuid an WTO, go háirithe cur i 
bhfeidhm rialacha agus córais smachta maidir le 
cúnamh bia. Mar sin beartaíodh síneadh a chur 
leis an FAC go dtí go mbeadh toradh sásúil ar 
idirbheartaíocht an WTO.  

Chuir Éire an ranníocaíocht €1,523,686 
faoin FAC ar fáil mar airgead tirim don Chlár 
Domhanda Bia in 2005. 

An Ciste Idirnáisiúnta chun 
Talmhaíocht a Fhorbairt 

Bhunaigh tíortha OPEC an Ciste Idirnáisiúnta 
chun Talmhaíocht a Fhorbairt i 1977 chun 
tacú le forbairt talmhaíochta agus tuaithe i 
dtíortha i mbéal forbartha. Tá sainchúram ar 
leith ar IFAD a chuid tacaíochta a dhíriú go 
háirithe ar na daoine bochta faoin tuath, ar 
dhaoine imeallaithe agus ar ghrúpaí den daonra 
atá scoite amach. Cuireann an IFAD iasachtaí 
agus deontais lámhaltais ar fáil chun tacú le 
tionscadail infheistíochta i dTíortha Íseal-
Ioncaim. Chomh maith leis sin, cuireann sé 
iasachtaí neamh-lámhaltais ar fáil do thíortha 
Meán-Ioncaim. 

Chríochnaigh téarma trí bliana na hÉireann 
mar Stiúrthóir Feidhmeannach Malartach ar 
Bhord Feidhmiúcháin an IFAD i mí na Nollag 
2005.  A bhuíochas lena sheasamh ar an mBord 
Feidhmiúcháin, bhí Cúnamh Éireann in ann 
gníomhaíocht an IFAD a threisiú  maidir le 
hidirphlé ag leibhéal na tíre i mbéal forbartha 
leis an Rialtas agus le deontóirí eile ó thaobh 
forbairt tuaithe agus talmhaíochta atá i bhfabhar 
na mbocht agus comhordú ar sheachadadh 
cúnaimh de. I mí Aibreáin 2005, ghlac an IFAD 
le polasaí maidir leis an gcaidreamh idir é agus 
Cur Chuige Uile-Earnála (SWAps) san earnáil 
talmhaíochta.   Bhí idirbheartaíocht ann le linn 
2005 maidir leis an 7ú hAthlánú ar acmhainní 
an IFAD, agus tá siad le bheith i gcrích ag 
cruinniú na Comhairle Rialaithe in 2006. 

Is léir go dtugann Cúnamh Éireann tús áite 
do na NA ón méid a chuireann sé ar fáil 
dá ghníomhaireachtaí forbartha, bia agus 
talmhaíochta  
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An Banc Domhanda

Tharla dhá rud a raibh díol suntais ag baint leo 
don Bhanc Domhanda in 2005. Ar an gcéad 
dul síos tháinig An tUasal Paul Wolfowitz i 
gcomharba ar an Uasal Jim Wolfensohn mar 
Uachtarán an bhainc. Le linn a thréimhse 
Uachtaránachta, a mhair dhá bhliain, d’éirigh 
le Jim Wolfensohn cur chuige an Bhainc a athrú 
i leith cuidiú forbartha. Táthar ag tabhairt 
níos mó is níos mó aitheantais anois don ghá 
atá le bochtaineacht a laghdú agus freastal ar 
riachtanais na mbocht, agus iad seo a chur 
i bhfeidhm ach tacú le straitéisí forbartha 
náisiúnta trí mheán córais Rialtais, ag obair i 
gcomhar le deontóirí eile. Lena chois sin, bhí 
Jim Wolfensohn freagrach feabhas a chur ar 
oscailteacht an Bhainc i leith a chuid oibre 
agus d’éirigh leis caidreamh maith a dhaingniú 
leis an tsochaí shibhialta agus le heagraíochtaí 
neamhrialtasacha, mar ar cuireadh méid áirithe 
den chomh-urraim agus den tuiscint ar bun. Tá 
Cúnamh Éireann tar éis a chur in iúl go bhfuil 
tábhacht ar leith ag baint le leanúint leis an gcur 
chuige seo faoi cheannaireacht Uachtarán nua an 
Bhainc. 

An dara rud ar díol suntais é don Bhanc 
Domhanda ná an tionscnamh chun fiacha a chur 
ar ceal a mhol an grúpa tíortha ar a dtugtar 
an G8. D’fhéach Cúnamh Éireann le dul i 
bhfeidhm ar cheapadh agus ar chur i bhfeidhm 
an tionscnaimh seo, ionas go bhféadfadh tíortha 
a ndéanfaí a bhfiacha a chur ar ceal sochar a 
bhaint as, mar go mbeadh níos mó acmhainní 
acu le caitheamh ar chúrsaí forbartha. D’iarr 
Cúnamh Éireann go gcuirfeadh deontóirí 
airgead ar fáil chun díol as an tionscnamh seo, 
de bhreis ar an méid a fhaigheann siad mar 

chúnamh forbartha coigríche (ODA) agus ar na 
lár-ranníocaíochtaí chuig an mBanc Domhanda. 
D’fhógair an Roinn Airgeadais, i mí na Nollag, 
go n-íocfadh Éire a sciar iomlán i dtreo an 
tionscnaimh seo in 2006, is é sin €59 milliún, 
chomh maith lena dhualgais ODA. 

Chuir Ambasáidí Éireannacha i gclárthíortha 
Chúnamh Éireann moltaí ar fáil ar bhonn 
leanúnach le linn 2005, maidir leis na straitéisí 
tíortha agus na tionscadail ag an mBanc 
Domhanda a pléitear ag cruinnithe an Bhoird 
Feidhmiúcháin. Nuair ab fhéidir, rinneadh 
na tuairimí seo a chomhordú le tuairimí ó 
dheontóirí eile ag leibhéal na tíre agus cuireadh 
iad faoi bhráid na mball Ceanadach, Éireannach 
agus bhaill na Cairibe atá ar Fheidhmeannacht 
an Bhainc Dhomhanda. Dhírigh obair Chúnamh 
Éireann sna cúrsaí seo ar fheabhas a chur ar an 
gcomhordú a dhéantar ar thionscadail an Bhainc 
Dhomhanda, le cuidiú ó dheontóirí eile. Ar 
cheann de na tosaíochtaí eile bhí leathnú amach 
a dhéanamh ar an anailís agus an díospóireacht, 
ar a mbunaítear straitéisí agus coinníollacha 
polasaí, agus é seo a bhaint amach ach níos mó 
gníomhairí ag leibhéal na tíre a bheith páirteach 
sa phróiseas - gníomhairí ón Rialtas, deontóirí 
agus an tsochaí shibhialta. 

Bhí comhpháirtíocht ar bun ag Cúnamh Éireann 
le hInstitiúid an Bhainc Dhomhanda  le roinnt 
mhaith blianta anois agus tosaíodh ar an 
gcómhaoiniú i 1986. An bunús a bhí leis an 
gcomhpháirtíocht níos doimhne seo idir Cúnamh 
Éireann agus Institiúid an Bhainc Dhomhanda 
ná go mbeadh cur chuige sinéirgíochta ann, a 
rachadh chun sochair an dá pháirtí agus iad 
ag dul i ngleic le saincheisteanna a bhfuil baint 
choiteann acu leo. Ar cheann de shainghnéithe 
na comhpháirtíochta seo táthar ag díriú 

An Banc 
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ar bhochtaineacht a laghdú agus díriú ar 
earnálacha a mbraitheann an maolú seo orthu, 
go háirithe an earnáil oideachais, dea-rialachas, 
comhionannas inscne, inbhuanaitheacht 
chomhshaoil agus tacaíocht don fhorbairt 
inbhuanaithe ar an iomlán. 

In 2005, d’íoc Cúnamh Éireann airgead isteach 
i roinnt de Chistí Iontaobhais an Bhainc 
Dhomhanda. An aidhm atá le Ciste Iontaobhais 
Oideachais an Bhainc Dhomhanda ná cuidiú le 
tíortha san Afraic feabhas a chur ar chaighdeán 
an oideachais. Leagtar béim ar leith ar thacú le 
forbairt an mhúinteora mar bhealach feabhas 
a chur ar chaighdeán an oideachais agus ar 
thorthaí foghlama. Chuir Cúnamh Éireann 
€1,500,000 ar fáil don Chiste Iontaobhais in 
2005. 

Cuireann an tSeirbhís Chomhairleach um 
Infheistiú Coigríche comhairle ar thíortha 
i mbéal forbartha ar an gcaoi le hinfheistiú 
coigríche díreach a mhealladh. Chuir Cúnamh 
Éireann €200,000 ar fáil don tseirbhís seo in 
2005.    

Déanann An Chorparáid Airgeadais 
Idirnáisiúnta bainistiú ar Chiste Iontaobhais don 
Chúnamh Teicniúil, a thacaíonn leis an gcúnamh 
teicniúil agus leis an obair chomhairleach 
a dhéantar ag tús tionscadail forbartha. 
Chuir Cúnamh Éireann €380,000 ar fáil don 
chorparáid seo in 2005.   

Déanann an Banc Domhanda bainistiú ar 
an gCiste Iontaobhais do Chomhairleacht 
Ghinearálta agus baintear úsáid as airgead 
an chiste chun íoc as obair a dhéanann 
sainchomhairleoirí. Chuir Cúnamh Éireann 
€1,190,779 ar fáil don Chiste seo in 2005.      

Is í Institiúid an Bhainc Dhomhanda an 
ghníomhaireacht oiliúna agus acmhainní daonna 
de chuid an Bhainc Dhomhanda. I measc na 
hoibre a bhíonn idir lámha ag an institiúid tá 
cúrsaí oideachais, cúrsaí sláinte agus bainistiú 
eolais. Chuir Cúnamh Éireann €250,000 ar fáil 
don institiúid seo in 2005. 

Tá an Banc Domhanda ag 
tabhairt níos mó is níos mó 
aitheantais anois don ghá atá 
le bochtaineacht a laghdú 
agus freastal ar riachtanais 
na mbocht, agus iad seo a 
chur i bhfeidhm ach tacú le 
straitéisí forbartha náisiúnta 
trí mheán córais Rialtais, ag 
obair i gcomhar le deontóirí 
eile 
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I mí Bealtaine 2005, d’aontaigh an Chomhairle um 
Ghnóthaí Ginearálta agus Caidreamh Seachtrach 
(GAERC) ar sprioc chomhchoiteann nua – is é sin 
0.56% ODA/GNI a bhaint amach faoi 2010, agus mar 
thoradh air sin go mbeadh €20 billiún breise ann in 
aghaidh na bliana faoin taca sin. D’aonaigh an GAERC 
freisin go dtabharfadh na Ballstáit ar leith nach bhfuil 
an leibhéal 0.51% ODA/GNI bainte amach acu go fóill, 
a ndícheall déanamh amhlaidh faoin mbliain 2010.  
D’aontaigh na Ballstáit, a ghlac ballraíocht leis an AE 
tar éis 2002 agus nach bhfuil sé bainte amach acu go 
fóill, a ndícheall an sprioc 0.17% ODA/GNI a bhaint 
amach faoi 2010. Chomh maith leis sin, chuir GAERC 
ar a laghad caoga faoin gcéad den mhéadú ODA ar 
aontaíodh air ar fáil don Afraic; tá tábhacht ar leith ag 
baint leis seo ó thaobh na hÉireann de, toisc go bhfuil 
an Afraic ar an bpríomhfhócas dár ngníomhaíochtaí 
forbartha agus go leanfaidh sé sin ar aghaidh. 

Comhaontú Eorpach maidir 
le Forbairt 

I mí Iúil 2005, d’eisigh an Coimisiún dréacht-thogra 
ag moladh go gceapfadh Parlaimint na hEorpa, An 
Chomhairle Eorpach agus an Coimisiún Eorpach 
dearbhú comhpháirteach ar pholasaí forbartha. Bhí sé 
beartaithe go dtiocfadh sé seo in ionad an dearbhaithe, 
ar ghlac an Chomhairle agus na Coimisiúin leis i mí 
na Samhna 2000, d’fhonn creat polasaí forbartha 
nua a cheapadh don Eoraip. Tar éis roinnt mhaith 
idirbheartaíochta ag leibhéal an ghrúpa fócais agus na 
Comhairle, shínigh Uachtaráin na Comhairle Eorpaí, 
Pharlaimint na hEorpa agus an Choimisiúin Eorpaigh an 
Comhaontú Eorpach maidir le Forbairt sa Bhruiséil ar 
an 20 Nollaig. Is féidir teacht ar an gcáipéis ar líne ag an 
seoladh gréasáin seo a leanas: 
http://ec.europa.eu/comm/development/body/
development_policy_statement/index_en.htm

Cuid I den Chomhaontú Eorpach – sa chuid seo den 
chomhaontú tá chomhchuspóirí agus comhphrionsabail 
ar beartaíodh orthu don chomhoibriú forbartha. 
Athdhearbhaíonn sé  tiomantas an AE i leith laghdú 
bochtaineachta, agus é ar an bpríomchuspóir 
uileghabhálach ag comhar forbartha an AE. 
Athdhearbhaíonn sé freisin gur sprioc inti féin í an 

fhorbairt agus go bhfuil dea-rialachas agus cearta 
daonna mar chuid den fhorbairt inbhuanaithe. 
Luaitear sa Chomhaontas go bhfuil an AE tiomanta do 
phrionsabal na húinéirachta ar straitéisí agus ar chláir 
– is é sin go nglacfadh na tíortha comhpháirteacha seilbh 
ar a straitéisí agus a gcláir féin, sa mhéid go n-aithnítear 
sa Chomhaontú gur ar na tíortha i mbéal forbartha féin 
atá an fhreagracht timpeallacht intíre a chruthú agus a 
chumasú.    

Cuid II den Chomhaontú  - sa chuid seo den 
chomhaontú tá polasaí forbartha athnuaite an 
Chomhphobail Eorpaigh (CE), chun an fhís a sonraítear 
i gcuid I a chur i bhfeidhm maidir leis na hacmhainní a 
cuireadh ar iontaoibh an CE de réir an Chonartha. Tá 
comhar forbartha an CE bunaithe ar Airteagail 177 go 
181 den Chonradh ar an Aontas Eorpach. Sonraítear 
i gCuid II den Chonradh na tosaíochtaí agus déantar 
soiléiriú ar ról an Chomhphobail agus ar an gcaoi a 
ndéanfar na cuspóirí, na prionsabail agus na gealltanais 
atá sonraithe sa chomhfhís a chur i bhfeidhm ag leibhéal 
an Chomhphobail.   

Ciste Forbraíochta na hEorpa

I gcomhthéacs an chomhaontais ar an b Peirspeictíocht 
Airgeadais, bheartaigh an Chomhairle Eorpach ag a 
cruinniú sa Bhruiséil i mí na Nollag 2005 gan buiséadú 
a dhéanamh ar Chiste Forbraíochta na hEorpa (EDF). 
Cuirfear maoiniú €22.682 billiún ar fáil do thíortha na 
hAfraice, na Cairibe agus an Aigéin Chiúin don tréimhse 
sé bliana  faoin gcreat Idir-rialtasach EDF. Chuir Éire 
i gcónaí i gcoinne an bhuiséadaithe, díreach mar a 
rinne Ballstáit eile atá ar aon intinn, ar an mbonn go 
dtugtar sciar i bhfad níos mó do thíortha íseal-ioncaim 
faoi shocruithe reatha an EDF ná mar a thabharfaí dá 
mbeadh buiséadú i bhfeidhm. Sa chéad EDF eile, an 
deichiú ceann, tá sé aontaithe go gcuirfeadh Éire 0.91 
ar fáil, ó thaobh céatadáin de, agus dá bhrí sin is ionann 
an méid a chuirfidh Éire ar fáil agus tuairim is €206.41 
milliún.

An Straitéis AE-Afraice 

Sa mhéid go bhfuil nasc staire, tíreolaíochta agus 
comhfhís do thodhchaí síochánta rathúil ann idir 
Eoraip agus an Afraic, ghlac An Chomhairle Eorpach 

An tAontas 
Eorpach
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ag a chruinniú i mí na Nollag 2005 le comhpháirtíocht 
straitéiseach don AE agus don Afraic. Na príomhghnéithe 
a bhain leis ná slándáil, cearta daonna agus rialachas, 
cúnamh forbartha, fás inbhuanaithe, comhtháthú 
réigiúnach agus trádáil, agus infheistiú i ndaoine.   

Gheall an AE go dtabharfadh sé faoi athbhreithniú a 
dhéanamh ar an straitéis ag an gComhairle Eorpach i mí 
na Nollag 2006 agus ar a laghad uair gach dhá bhliain 
ina dhiaidh sin. Gheall sé freisin go ndéanfadh sé forbairt 
ar straitéis chomhpháirtíochta le hAontas na hAfraice, le 
NEPAD agus le comhpháirtithe Afracacha eile, le meas 
ar phrionsabail úinéireachta Afracaí agus an tábhacht 
a bhaineann le hoibriú níos dlúithe le muintir na 
hAfraice ina fhóraim iltaobhacha agus sa chomhoibriú le 
comhpháirtithe iltaobhacha. Faoin straitéis táthar ag súil 
chomh maith le cruinniú mullaigh eile idir an AE agus an 
Afraic i Liospóin chomh luath agus is féidir - an chéad 
chruinniú mullaigh ón gceann in Cairo i mí Aibreáin 
2000.

Scéim Mheantóireachta do 
Bhallstáit nua an AE 

Tá geallta ag na deich mBallstát nua glacadh lena 
ndualgais forbartha agus an céatadán den GNI a chaitear 
ar ODA a mhéadú chuig 0.17 faoin mbliain 2010.  Tá 
deacrachtaí acu a gcláir cúnaimh dhéthaobhacha a 
fhorbairt, sa mhéid nach bhfuil mórán eolais ná taithí acu 
ar na cleachtais is fearr a bhaineann leis na cúrsaí sin.    

Tá clár meantóireachta ann do Bhallstáit nua an AE 
agus tá sé dírithe ar acmhainn a fhorbairt. Chuir an tAire 
Stáit do Chomhoibriú Forbartha agus Cearta Daonna, 
An tUasal Conor Lenihan T.D. tús leis an gclár seo ag 
bricfeasta le hAirí contrapháirteacha ó Bhallstáit nua an 
AE, en marge ag cruinniú neamhfhoirmiúil Forbartha na 
nAirí i Lucsamburg.     

Seo a leanas na cuspóirí a bhaineann leis na cuairteanna 
meantóireachta (i) na Ballstáit nua a chur ar an eolas 
maidir leis na ceachtanna atá foghlamtha ag Éirinn 
agus an tír ag tógáil a cláir féin, (ii) go bhfoghlaimeodh 
Éire faoi na peirspeictíochtaí éagsúla atá ag ár 
gcomhpháirtithe nua, agus (iii) caidreamh níos dlúithe 
a chothú go ginearálta i measc na dtíortha. Tharla an 

chéad dá chruinniú meantóireachta i mí Mheán Fómhair 
agus i mí na Samhna 2005, nuair a tháinig toscaireachtaí 
ón Liotuáin agus ón Ungáir go Baile Átha Cliath le 
haghaidh seimineáir 2½ lá.

Cúnamh don Trádáil

Ag cruinniú mullaigh an G8 in Gleneagles i mí Iúil 2005, 
d’fhógair Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh, An tUasal 
José Manuel Barroso, go mbeadh an Coimisiún Eorpach 
ag méadú an mhaoinithe a chuireann sé ar fáil le 
haghaidh ‘Cúnamh do Thrádáil’ ó €700 milliún chuig €1 
billiún bliain faoi 2010.  Chomh maith leis sin, gealladh 
ag GAERC i mí na Nollag 2005 go méadófaí an cúnamh 
trádáil-bhainteach, mar ar gheall Ballstáit go ndéanfadh 
siad a ndícheall €1 billiún sa bhreis in aghaidh na bliana 
a shroicheadh do chúnamh trádáil-bhainteach faoin 
mbliain 2010. Má bhaintear an sprioc sin amach beidh 
an AE ag cur €2 bhilliún sa bhliain ar fáil faoin taca sin.  

Cuidíonn cúnamh trádáil-bhainteach le tíortha i 
mbéal forbartha acmhainn a thógáil chun an fónamh 
is fearr agus is féidir a bhaint as rochtain ar mhargaí 
trí airgead a chur ar fáil dóibh. Mar shampla, feabhas 
a chur ar nósanna imeachta riaracháin nó cuidiú le 
táirgeoirí acmhainn a fhorbairt chun caighdeáin sláinte 
agus sábháilteachta a chomhlíonadh a bhaineann 
le heaspórtáil. Faoi láthair cuireann an AE níos mó 
cúnaimh thrádáil-bhainteach ar fáil ná mar a chuireann 
an chuid eile den domhan lena chéile.  
 

An Eagraíocht Trádála 
Domhanda 

Ag Cruinniú Airí de cuid na hEagraíochta Trádála 
Domhanda (WTO) a bhí ar siúl i Hong Cong ón 
13 go dtí an 18 Nollaig 2005, rinneadh dul chun 
cinn measartha maidir le nithe mar seo a leanas: go 
gcuirfeadh na tíortha is saibhre deireadh le dualgais 
agus le cuótaí a cheanglaíonn siad le táirgí ó na Tíortha 
is Lú Forbartha (LDC), Caitheamh go Speisialta leis na 
Tíortha is Lú Forbartha, Cearta Maoine Intleachtúla 
atá bainteach le Trádáil agus sláinte phoiblí. Cuireadh 
siar cinntí ar shaincheisteanna níos conspóidí ar Chlár 
Oibre Forbartha Doha, ámh, talmhaíocht, seirbhísí agus 
rochtain margaidh neamh-thalmhaíochta san áireamh.  

Faoi láthair cuireann an AE níos mó 
cúnaimh thrádáil-bhainteach ar fáil 
ná mar a chuireann an chuid eile den 
domhan lena chéile  
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Seo a leanas achoimre ar na gníomhaireachtaí 
iltaobhacha a raibh socruithe cómhaoinithe ag 
Cúnamh Éireann leo le linn 2005.   

An Eagraíocht Idirnáisiúnta 
Saothair  

Is eagraíocht iltaobhach, laistigh de chóras na NA, 
í an Eagraíocht Idirnáisiúnta Saothair, a oibríonn 
go príomha chun feabhas a chur ar shaol oibre an 
duine. An mórchuspóir atá ag Clár Comhpháirtíochta 
Chúnamh Éireann leis an ILO ná níos mó deiseanna 
a chruthú do mhná agus d’fhir fostaíocht mhaith a 
fháil agus ioncam sásúil a bheith acu. Sa chomhthéacs 
leathan seo, díríonn an clár ar chruthú fostaíochta ar 
ardchaighdeán trí fhiontraíocht na mban a fhorbairt, 
cuidiú le daoine faoi mhíchumas a bheith níos 
infhostaithe agus tacú leis an gClár Gníomhaíochta 
Speisialta in aghaidh na hOibre Éigeantaí  (SAP-FL). 

Is é is cuspóir go príomha le SAP-FL ná cur i 
gcoinne gach cineál saothar sclábhaíochta, faoi 
bhanna, comhéigneach agus saothar leanaí, ar fud 
an domhain. Rinneadh comh-mheastóireacht ar an 
gClár Comhpháirtíochta in 2004, agus mar thoradh 
air sin, ceadaíodh an dara Clár Comhpháirtíochta 
don tréimhse 2004-2007 mar a gcuirfear €5.7m ar fáil 
thar thréimhse trí bliana, san iomlán. D’íoc Cúnamh 
Éireann €2.2 milliún amach leis an ILO le haghaidh a 
cuid gníomhaíochtaí faoin gClár Comhpháirtíochta in 
2005.      
 

Grúpa Comhairleach ar 
Thaighde Talmhaíochta 
Idirnáisiúnta  

Is é atá sa Ghrúpa Comhairleach ar Thaighde 
Talmhaíochta Idirnáisiúnta (CGIAR) ná 
comhghuaillíocht straitéiseach ar a bhfuil breis is 
65 tír, eagraíocht idirnáisiúnta agus réigiúnach agus 
fondúireacht phríobháideach. An misean atá aige ná 
cur leis an taighde a dhéantar ar chúrsaí a bhaineann 

le talmhaíocht inbhuanaithe le haghaidh slándáil 
bia i dtíortha i mbéal forbartha agus Spriocanna 
Forbartha na Mílaoise a bhaint amach. Tá  CGIAR 
faoi chomhchoimirce na hEagraíochta Bia agus 
Talmhaíochta, Chlár Forbartha na Náisiún Aontaithe 
(UNDP), Chlár Comhshaoil na Náisiún Aontaithe 
agus an Bhainc Dhomhanda. Oibríonn sé chun clár 
oibre taighde a cheapadh agus a chur i bhfeidhm, agus 
déantar an taighde seo trí mheán líonra de 15 Ionad 
Taighde Talmhaíochta idirnáisiúnta.   

In 2005, d’íoc Cúnamh Éireann €3.5m amach le 
CGIAR. Ar na hionaid ar thacaigh sé leo bhí An 
Institiúid Idirnáisiúnta um Thaighde i mBeostoic, 
an Institiúid Idirnáisiúnta um Thaighde sa Bheartas 
Bia, An tIonad Idirnáisiúnta um Thaighde san Agra-
Fhoraoiseacht agus An Institiúid Idirnáisiúnta um 
Bainistíocht Uisce. Ina theannta sin, chuir Cúnamh 
Éireann maoiniú ar fáil do thrí ionad nua in 2005 
- An Institiúid Idirnáisiúnta do Bharraí le haghaidh 
na dTropaicí Breacthur, An Institiúid Idirnáisiúnta 
um Acmhainní Gineolaíochta Plandaí agus Institiúid 
Idirnáisiúnta na Talmhaíochta Tropaicí. Chomh maith 
leis sin chuir Cúnamh Éireann tacaíocht airgeadaias 
ar fáil don Fhóram do Thaighde Talmhaíochta san 
Afraic –  brateagraíocht a dhéanann comhordú ar 
obair na n-ionad taighde san Afraic – ag ullmhú dá 
Chruinniú Cinn Bhliana débhliantúil in Uganda i mí 
an Mheithimh 2005.

Fondúireacht na hAfraice 
um Fhorbairt Acmhainne 

Bunaíodh Fondúireacht na hAfraice um Fhorbairt 
Acmhainne (ACBF) i 1991 le cúnamh ón mBanc 
Domhanda, ó Bhanc Forbartha na hAfraice agus 
ón UNDP.  Is institiúid forbartha neamhspleách 
í a chuireann maoiniú ar fail agus a fhéachann le 
feabhas a chur ar fheidhmíocht agus ar éifeachtacht 
na hearnála poiblí agus daingniú a dhéanamh ar 
institiúidí réigiúnacha san Afraic. Bhí Éire ag cur 
maoinithe ar fáil don ACBF ó 2001 i leith.  In 2002, 
shínigh Cúnamh Éireann Meabhrán Tuisceana mar ar 
gealladh maoiniú €4 mhilliún a chur ar fáil do Chiste 
Iontaobhais Ildeontóra an ACBF-PACT thar thréimhse 

Cómhaoiniú le 
Gníomhaireachaí 
Iltaobhacha
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ceithre bliana (2003-2006).  D’íoc Cúnamh Éireann 
€1 milliún amach leis an ACBF in 2005. 

African Management 
Services Company 

Cuireadh an African Management Services 
Company (AMSCO) ar bun sa bhliain 1989 mar 
chomhtionscnamh idir an UNDP, Banc Forbartha na 
hAfraice agus an Chorparáid Airgeadais Idirnáisiúnta  
chun seirbhísí bainistíochta agus oiliúna a sholáthar 
do fhiontair phríobháideacha agus phoiblí Afracacha. 
Cuireann AMSCO seirbhísí oiriúnaithe oiliúna ar 
fáil do bhainisteoirí agus d’fhoireann áitiúil chun 
a scileanna a uasghrádú, chun feabhas a chur ar a 
bhfeidhmíocht agus a dtáirgiúlacht agus cuireann sé 
bainisteoirí le taithí agus pearsanra teicniúil ar fáil 
do chuideachtaí beaga agus meánacha san Afraic. 
Chríochnaigh comhaontú trí bliana Chúnamh Éireann 
(2002-2004) in 2004. Ach toisc go bhfuil maoiniú fós 
á úsáid ag AMSCO faoin gcomhaontú, bíonn spéis 
fós ag Cúnamh Éireann i gcúrsaí AMSCO.  Bhuail sé 
le AMSCO in Amsterdam i mí Bealtaine 2005 agus 
d’fhreastail sé ar a CCB i bPáras i mí an Mheithimh 
2005. Leanfaidh Cúnamh Éireann air ag déanamh 
monatóireachta ar riachtanais mhaoinithe AMSCO ar 
bhonn leanúnach. 

An Cumann um Fhorbairt 
Oideachais san Afraic  

Seo comhpháirtíocht idir Aireachtaí Oideachais 
na hAfraice, ionadaithe ó ghníomhaireachtaí 
maoinithe (eagraíochtaí déthaobhacha/iltaobhacha/
neamhrialtasacha) agus oideachasóirí gairmiúla agus 
taighdeoirí. Trí mheán a Ghrúpaí Oibre éagsúla 
cuireann ADEA acmhainn ar fáil lenar féidir leis na 
hAireachtaí Oideachais idirphlé agus comhairliúchán 
a bheith ann agus taithí agus straitéisí rathúla a roinnt 
ar a chéile. D’íoc Cúnamh Éireann €320,000 amach 
leis an ADEA dá Ghrúpaí Oibre in 2005.

An Institiúid Idirnáisiúnta 
um Pleanáil Oideachais  

 Seo eagraíocht atá ag feidhmiú i réimse an taighde 
agus na pleanála oideachais. Is bunchuid de UNESCO 
é. An misean atá aige ná cuidiú le tíortha acmhainn 
a fhorbairt le gur féidir leo cúrsaí oideachais a 
cheapadh, a sholáthar agus a bhainistiú agus bonn 
maith eolais a bheith faoin oideachas a bhíonn á 
sholáthar. Tá Cúnamh Éireann ag tacú le IIEP ó 2001 
i leith.     

I mí Aibreáin 2005, rinne Éire óstáil ar chuairt staidéir 
8 lá do mhic léinn a bhí i mbun Ard-Chlár Oiliúna 
sa Phleanáil agus sa Bhainistiú Oideachais. Chuir 
Cúnamh Éireann cómhaoiniú ar fáil (€20,697) agus 
rinne sé comhordú ar chuairt staidéir, i gcomhar leis 
an Roinn Oideachais agus Eolaíochta. Nuair a bhí 
na mic léinn in Éirinn thug said cuairt ar institiúidí 
i mBaile Átha Cliath agus i gCorcaigh chun go 
mbeadh siad ar an eolas maidir le saincheisteanna a 
bhaineann le pleanáil oideachais ag leibhéil láir agus 
áitiúla, le rannpháirtíocht riaracháin agus pobail, 
le saincheisteanna comhionannais oideachais, le 
caidreamh idir oideachas agus an saol oibre agus 
le hoiliúint do dhaoine fásta agus do mhúinteoirí. 
Chomh maith leis an gcuairt staidéir cómhaoinithe, 
d’íoc Cúnamh Éireann €250,000 amach leis an IIEP 
mar mhaoiniú lárnach in 2005.

Is é is cuspóir go príomha dár 
gcomhpháirtíocht leis an ILO ná cur i 
gcoinne gach cineál saothar sclábhaíochta, 
faoi bhanna, comhéigneach agus saothar 
leanaí, ar fud an domhain

“

”
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VEID/SEIF agus Galair 
Thógálacha Dhomhanda eile 

Tá teist iontach ag Éirinn go dtí seo dul i ngleic le 
VEID/SEIF agus le galair thógálacha dhomhanda eile 
trína cláir forbartha ag leibhéal idirnáisiúnta, réigiúnach 
agus ag leibhéal na tíre. Is léir ó pholasaithe agus ó 
chláir Chúnamh Éireann go bhfuil Éire thar a bheith 
díograiseach ó thaobh VEID/SEIF.  

In 2005, chuir Cúnamh Éireann fuadar faoin méid 
a dhéanann sé i leith VEID/SEIF agus faoi ghalair 
thógálacha dhomhanda eile. Ag é ag labhairt ag na 
Náisiúin Aontaithe ag Athbhreithniú ar Spriocanna 
Forbartha na Mílaoise i mí Mheán Fómhair, mar a thóg 
sé ar na gealltanais a bhí tugtha ag Éirinn cheana féin, 
d’fhógair an Taoiseach go leithdháilfí maoiniú sa bhreis 
chun dul i ngleic leis na mórghalair a théann i gcion ar 
thíortha i mbéal forbartha - VEID/SEIF, Maláire agus 
Eitinn, agus galair eile ar féidir iad a chosc, polaimialítis 
san áireamh. Cuirfidh na hacmhainní sa bhreis seo leis 
an méid a dhéanann Éire cheana féin ag an leibhéal 
idirnáisiúnta, an leibhéal réigiúnach agus ag leibhéal  
na tíre. 

Méadófar an maoiniú a chuirtear ar fáil faoin 
tionscnamh seo go €100 milliún in aghaidh na bliana. 
Tá sé beartaithe go gcuirfidh an maoiniú seo le 
tionscnaimh atá idir lámha cheana féin, ar an gcéad dul 
síos, agus go ndéanfar iniúchadh ar fhéidearthachtaí eile 
le haghaidh tionscnamh eile amach anseo.  

D’fhéadfadh cúpla ceann de na tionscnaimh a ndéanann 
Cúnamh Éireann maoiniú orthu cheana féin fóir a 
bhaint as maoiniú breise. De breis air sin, tabharfaidh 
na tionscnaimh seo an deis d’Éirinn díriú ní hamháin ar 
na tíortha sin is mó a dtéann na galair i gcion orthu ach 
ar na daoine is leochailí agus is mó baol ó na galair -
mná agus leanaí. Chomh maith leis sin, beidh deiseanna 
breise ann níos mó caidrimh a bheith ann le hinstitiúidí 
agus le saineolaithe Éireannacha faoin tionscnamh seo.   

Caighdeáin Chúnamh 
Éireann a Chothú 

Ghlac an tAire Stáit do Chomhoibriú Forbartha agus 

Cearta Daonna, An tUasal, Mr.Conor Lenihan, T.D., 
agus Airí agus ionadaithe ó 90 tír agus páirtí atá ina 
ndeontóirí, leis an Paris Declaration on Aid Effectiveness 
ar an 2 Márta 2005. An aidhm atá leis an Dearbhú ná 
an caidreamh a athrú ó bhonn a bhíonn ag deontóirí 
leis na tíortha a fhaigheann maoiniú, chomh maith leis 
an gcaidreamh a bhíonn idir na deontóirí féin, ionas go 
mbeadh an cúnamh a chuirtear ar fáil níos éifeachtaí 
agus go ndéanfaí comhordú níos fearr air. Tá spriocanna 
agus táscairí a bhaineann leis na deontóirí agus na 
faighteoirí araon sonraithe sa Dearbhú agus déanfar 
monatóireacht orthu sna blianta amach anseo.  

Ar na bearta eile ar tugadh fúthu in 2005, a bhí dírithe 
ar fheabhas a chur ar chaighdeán an chúnaimh a 
chuireann Cúnamh Éireann ar fáil, bhí uasghrádú 
leanúnach ar an phleanáil a dhéantar ar chláir 
agus ar nósanna imeachta chun cláir a mheas agus 
polasaithe agus treoirlínte a cheapadh a chuideoidh 
leis an bhfoireann sna réimsí seo a leanas: pleanáil 
straitéiseach tíre, an tsochaí shibhialta, rialachas, sláinte, 
oideachas, VEID/SEIF, forbairt áitiúil, fóirithint agus 
forbairt a nascadh lena chéile, éigeandáil/athshlánú 
agus an earnáil phríobháideach. Tá obair idir lámha ar 
phríomhshruthú a dhéanamh ar straitéis chun cuidiú le 
foireann na gclár a chinntiú go ndéantar na nithe seo 
go léir a chomhtháthú le hobair Chúnamh Éireann: 
comhionannas inscne, an comhshaol, rialachas agus 
VEID/SEIF.

An Tacaíocht a thugann 
Cúnamh Éireann 
d’Oideachas do Chách  

In Dakar in 2000, ghlac Éire- i dteannta céad seasca 
ceathair tír eile ar fud an domhain - le spriocanna a 
bhain le ‘Oideachas do Chách’ (EFA). Ar na spriocanna 
sin tá an ceart ag gach leanbh bunoideachas saor in 
aisce a fháil, go háirithe cailíní, faoin mbliain 2015 agus 
deireadh a chur le héagothroime inscne i mbunoideachas 
agus in iar-bhunoideachas.   Chomh maith leis sin tá 
spriocanna ann a bhaineann leis an leibhéal litearthachta 
a mhéadú i measc daoine fásta agus rochtain ar chúram 
agus oideachas luath-óige, go háirithe do na leanaí is 
leochailí agus is mó faoi mhíbhuntáiste. Rinneadh dul 
chun cinn nach beag le deich mbliana anuas, go háirithe 
maidir le clárúcháin ar an mbunscoil agus tá an bhearna 

Réimsí Tosaíochta
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idir na hinscní ag dúnadh diaidh ar ndiaidh. Meastar, 
ámh, go bhfuil breis is milliún leanbh fós nach bhfuil ag 
freastal ar scoil agus nach bhfuil scileanna bunúsacha 
litearthachta ag níos mó ná 770 milliún duine fásta ar 
fud an domhain, mná den chuid is mó.   

Thacaigh Éire i gcónaí, trí mheán a clár forbartha, le 
bunoideachas a bheith mar bhunchuid den straitéis chun 
bochtaineacht a laghdú. Aithníonn Cúnamh Éireann, 
freisin, an tábhacht ar leith a bhaineann le hoideachas 
má táthar chun spriocanna forbartha a bhaint amach 
le feabhas a chur ar an stádas sláinte agus táirgiúlacht 
eacnamaíochta a mhéadú.   

In 2005, chaith Rialtas na hÉireann beagnach €50 
milliún chun cuidiú le leanaí rochtain a fháil ar 
oideachas sna tíortha seo a leanas: An Aetóip, Leosóta, 
Mósaimbíc, An Tansáin, Uganda agus an tSaimbia. 
Lena chois sin, ag an leibhéal idirnáisiúnta, ghlac 
Cúnamh Éireann páirt sa tionscnamh Education for 
All - Fast Track Initiative, atá dírithe ar an maoiniú a 
chuirtear ar fáil don bhunoideachas a mhéadú i dtíortha 
íseal-ioncaim a bhfuil pleananna oideachais acu ar féidir 
brath orthu.  

I measc na nithe a baineadh amach in 2005 tá siad seo 
a leanas:

Thacaigh Cúnamh Éireann le dáileadh téacsleabhar 
chuig bunscoileanna i Mósaimbíc; 
San Aetóip, thacaigh Cúnamh Éireann, i gcomhar le 
deontóirí déthaobhacha eile, le hoiliúint inseirbhíse 
múinteoirí, le haghaidh suas le 30,000 múinteoir 
bunscoile; 
San Afraic Theas, chuir Cúnamh Éireann ábhar 
foghlama leanbh-láraithe don litearthacht ar fáil do 
4,000 rang a 1 agus tacaigh sé le hoiliúint múinteoirí 
i gCeantar Limpopo;
In Leosóta, thacaigh Cúnamh Éireann leis na 
Aireacht Oideachais agus iad ag ceapadh plean 
straitéiseach cúig bliana don earnáil oideachais; 
Chuir Cúnamh Éireann cúnamh teicniúil ar fáil don 
Aireacht Oideachais agus Spóirt in Uganda, le go 
gceapfaí straitéis maidir le VEID/SEIF san earnáil 

oideachais. . 

>

>

>

>

>

An Polasaí Comhionannais 
Inscne a Chur i bhFeidhm   

Tar éis don Aire Stáit Polasaí Comhionannais Inscne 
a sheoladh, dhírigh Cúnamh Éireann ar chúpla 
príomhthionscnamh chun comhionannas inscne a chur 
chun cinn in 2005.  

I gcomhar le Amnesty International (Brainse na 
hÉireann), thionóil Cúnamh Éireann cuibhreannas 
de na gníomhaireachtaí cearta daonna, daonnúla 
agus forbartha in Éirinn2 agus rinne sé coimisiúnú ar 
staidéar chun mionscrúdú a dhéanamh ar acmhainn 
na n-eagraíochtaí Éire-bhunaithe freagairt go córasach 
d’fhoréigean inscne-bhunaithe i gcláir oibríochtúla. 
D’fhoilsigh an cuibhreannas tuarascáil, ar thacaigh 
Uachtarán na hÉireann agus Iar-Choimisinéir Cearta 
Daonna, Mary Robinson, léi agus sheol sí an tuarascáil 
i mí na Samhna  2005.  Sonraítear sa tuarascáil moltaí 
a chuidíonn le heagraíochtaí dul i ngleic le foréigean 
atá inscne-bhunaithe i suímh choinbhleachta agus 
iar-choinbhleachta. Ag deireadh 2005, bheartaigh an 
cuibhreannas leanúint lena chuid oibre chun cosaint a 
thabhairt ar fhoréigean inscne-bhunaithe do dhaonraí 
leochaileacha. Cuirfidh siad tuairisc ar fáil ar an dul 
chun cinn arís i mí na Samhna 2006 ag cruinniú a 
thionólfaidh Mary Robinson.  

Chuir Cúnamh Éireann lena iarrachtaí príomhshruthú 
éifeachtach a dhéanamh ar chomhionannas inscne ar 
fud a chlárthíortha ag díriú go háirithe ar thrí chlarthír 
ar leith (An Aetóip, Leosóta, Mósaimbíc). Cuireadh 
oiliúint ar fhoireann maidir le cúrsaí príomhshruthaithe 
le linn thréimhse pleanála straitéisí a dtíre. Léirigh 
na pleananna tíre a d’eascair as go bhfuil siad níos 
tiomanta do chomhionannas inscne.   

Lean Cúnamh Éireann den tacaíocht a chuireann sé 
ar fáil d’fhorais iltaobhacha na NA, dála UNIFEM 
agus Rannóg na NA do Chur ar Aghaidh na mBan 
dá gcuid oibre ar chomhionannas inscne, go háirithe i 
suíomh iarchoinbhleachta, agus maoiniú a dhéanamh ar 
staidéar domhanda maidir le leitheadúlacht an fhoréigin 
i gcoinne na mban. 

An aidhm atá le Dearbhú Pháras ná an 
caidreamh a athrú ó bhonn a bhíonn ag 
deontóirí leis na tíortha a fhaigheann 
maoiniú uathu, chomh maith leis an 
gcaidreamh a bhíonn idir na deontóirí féin”

“

2  Tá na heagraíochtaí seo a leanas sa chuibhreannas: Amnesty 
International, Concern, Christian Aid, Goal, Oxfam Ireland, 
Trócaire, Self Help Development International agus Cúnamh 
Éireann.
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Laistigh de Chúnamh Éireann, tá ról ríthábhachtach 
ag an Aonad Meastóireachta agus Iniúchta i gcur le 
héifeachtacht agus le héifeachtúlacht na glár forbartha. 
Déanann an tAonad amhlaidh ach prionsabail 
chuntasachta a chur i bhfeidhm, ceachtanna a fhoghlaim 
maidir le luach ar airgead, agus na prionsabail sin a 
chur chun cinn laistigh den eagraíocht.  

Meastóireacht 

Tá trí phríomhchuspóir le meastóireacht: i) eolas 
úsáideach agus inchreidte a sholáthar chun gur féidir 
na ceachtanna a fhoghlaimítear a chur san áireamh i 
gcinntí atá le déanamh; ii) feabhas a chur ar pholasaithe 
sa todhchaí trí aiseolas a fháil maidir le ceachtanna atá 
foghlamtha iii) bunús a chur ar fáil don chuntasacht 
agus do thuiscint níos fearr a bheith ag an eagraíocht 
ar chúnamh forbartha, na féidearthachtaí a bhaineann 
leis an gcúnamh sin, agus na teorainneacha atá ann 
ó thaobh athruithe de. An tasc atá ag an Aonad 
Meastóireachta agus Iniúchta ná meastóireachtaí a 
chur sa tsiúl agus iad a chur i gcrích a bhfuil tábhacht 
straitéiseach ag baint leo don eagraíocht. Déanfaidh 
na Rannóga Oibríochtúla (e.g. Rannóg laistigh de 
Chúnamh Éireann) meastóireacht freisin a bhaineann go 
sonrach leis an obair acu féin.   

I measc na meastóireachtaí is tábhachtaí a ndearna an 
tAonad Meastóireachta agus Iniúchta i rith 2005 bhí: 

Meastóireacht ar an Scéim 
Clár Ilbhliantúil, 2003 - 200� 

Ceapadh an Scéim seo, ar cuireadh tús leis in 2003, 
chun cuidiú le heagraíochtaí áirithe neamhrialtasacha 
Éire-bhunaithe maoiniú intuartha ilbhliantúil a fháil, ar 
na coinníollacha seo a leanas: (i) go raibh cuspóirí ag na 
heagraíochtaí sin ag teacht leo siúd ag Cúnamh Éireann 
vis-a-vis a chuspóirí polasaí bochtaineacht-dhírithe féin 
agus (ii) eagraíochtaí a raibh a straitéisí foriomlána 
á gcur i bhfeidhm laistigh de chlárchreat. Fuair an 
Mheastóireacht go raibh an Scéim nuálaíoch, go raibh 
sí ag baint amach a cuspóirí agus go raibh sí tar éis cur 
le Comhpháirtíocht níos fearr idir Cúnamh Éireann 
agus a chomhpháirtithe. I measc na moltaí a d’eascair 

as tacaíodh leis an dara babhta, agus moladh réimsí ar 
ghá iad a shoiléiriú agus tuiscint níos fearr a fháil orthu 
sa mhéid go bhfuil an Chomhpháirtíocht fós ina ‘obair-
idir-lámha’.   

Meastóireacht ar Phlean 
Straitéise Tíre don tSaimbia 
2003 - 200�

An príomhbhealach ina ndéanann Cúnamh Éireann 
a chuspóirí, a phleananna agus a bhuiséid dá chláir 
tíre déthaobhacha a leagan amach don tréimhse ná trí 
mheán a phleananna straitéise tíre trí bliana. De réir na 
meastóireachta ar Straitéis Tíre don tSaimbia fuarthas 
cé go mbaineann an Straitéis le hábhar ó thaobh a 
cheapadh agus a chur i bhfeidhm de, go bhfuil sé ró-
uaillmhianach maidir leis an leibhéal acmhainní daonna 
atá ar fáil chun í a chur i bhfeidhm. Ar na moltaí a 
d’eascair as an tuarascáil tá an gá athbhreithniú a 
dhéanamh ar na riachtanais acmhainní daonna a bhfuil 
gá leo chun bainistiú éifeachtach a dhéanamh ar an 
gclár agus feabhas a chur ar intuarthacht na ngealltanas 
airgeadais do Rialtas na Saimbia.  

Athbhreithniú ar 
Chaiteachas Poiblí ar 
Oideachas in Uganda agus 
sa tSaimbia 

Léiríonn an tuarascáil seo gur chóir amharc ar 
fheidhmiú thacaíocht Chúnamh Éireann don fhorbairt 
oideachais in Uganda agus sa tSaimbia den chuid is 
mó ó thaobh fheidhmíocht a chláir earnálacha. San 
iomlán, de réir na tuarascála, a bhuíochas le cur chuige 
comhoibritheach comhchuibhithe Chúnamh Éireann, 
cuireadh go mór le cláir chomhtháite oideachais sa dá 
thír. Luadh, ámh, go bhfuil sé mar bhunghné den chur 
chuige uile-earnálach seo nach féidir súil a choinneáil 
ar ranníocaíochtaí ó dheontóirí indibhidiúla san 
acmhainn airgeadais iomlán a thagann ó gach foinse 
sa chlár. I measc na moltaí a rinneadh sa tuarascáil bhí 
siad seo a leanas: (i) an gá atá ann a chórais taifeadta 
inmheánacha a fheabhsú chun gur féidir feidhmíocht na 

Meastóireacht  
agus Iniúchadh  
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spriocanna a mheas i gcoinne na spriocanna a leagann 
páipéir straitéise Chúnamh Éireann amach agus (ii) i 
bhfianaise na srianta acmhainní daonna, modhanna eile 
a aimsiú inar féidir a bheith nuálaíoch sna cláir.  

Is féidir teacht ar na tuarascálacha meastóireachta seo ar 
shuíomh gréasáin Chúnamh Éireann. 

Iniúchadh

Is é is cuspóir don iniúchadh ná mionscrúdú 
neamhspleách a dhéanamh ar chistí agus ar acmhainní 
agus a chur in iúl má tá tuairisc cheart á dtabhairt 
orthu, má tá siad á n-úsáid de réir dlí agus ar na cuspóirí 
a bhí i gceist leo nuair a údaraíodh iad, agus má tá 
bainistiú éifeachtach á dhéanamh orthu. 

In 2005, thug an tAonad Meastóireachta agus Iniúchta 
faoi chlár cuimsitheach iniúchta, mar a ndearnadh os 
cionn 210 iniúchadh ar chaiteachas ar fud na glár uile.    

I gCúnamh Éireann, tá dhá ghné ar leith ag baint le 
caiteachas cláir. An chéad ghné ná go ndéanfadh an 
eagraíocht caiteachas agus cur i bhfeidhm díreach 
agus an dara gné ná go gcuirfeadh an eagraíocht 
deontais ar fáil do thríú páirtithe, amhail Rialtais 
Chomhpháirteacha (údaráis áitiúla san áireamh), 
Eagraíochtaí Neamhrialtasacha, córas na Náisiún 
Aontaithe, eagraíochtaí iltaobhacha eile agus 
comhpháirtithe cúnaimh. Is féidir maoiniú a íoc amach 
go díreach ó Bhaile Átha Cliath nó trí Ambasáidí/Oifigí 
na hÉireann i dtíortha i mbéal forbartha.  

I measc na bhforbairtí suntasacha ó cuireadh ar bun 
an Coiste Iniúchta neamhspleách in 2003 tá siad seo 
a leanas: tiomsaíodh Lámhleabhar Nósanna Imeachta 
Airgeadais cuimsitheach, daingníodh an tAonad 
Meastóireachta agus Iniúchta ó líon íseal foirne naonúr; 
ceapadh agus cuireadh i bhfeidhm córais fhoirmiúla 
iniúchta agus meastóireachta; ceapadh 6 iniúchóir 
inmheánacha i 5 Chlárthír; rinneadh comhtháthú níos 
fearr ar fheidhmeanna iniúchta inmheánaigh leis an 
Aonad Meastóireachta agus Iniúchta i mBaile Átha 
Cliath; cuireadh leis an obair iniúchta ar chaiteachas 
na bliana seo; agus in 2005 rinneadh chomhdhlúthú 
ar fheidhmeanna éagsúla na Roinne chun go mbeadh 

siad uile faoi scáth an Aonaid Mheastóireachta agus 
Iniúchta. 

Meastóireachaí 200�

Meastóireachtaí a d’fhoilsigh Cúnamh Éireann 

(Comhoibriú um Fhorbairt Éireann roimhe seo)  in 

2005, Vóta 29:

A Public Expenditure Review of Support for Education 
in Uganda and Zambia

Evaluation of the Development Cooperation Ireland 
Multi-Annual Programme Scheme 2003 – 2005, 
Synthesis Report

Evaluation of Development Cooperation Ireland’s 
Country Strategy Paper for Zambia 2003 – 2005.

Meastóireacthaí a d’fhoilsigh Deontóirí eile in 2005, a 

reáchtáladh i gcomhar le Cúnamh Éireann: 

Humanitarian and Reconstruction Assistance to 
Afghanistan 2001-’05, a Joint Evaluation.

Meastóireachtaí nár foilsíodh go fóill ach a cuireadh 

i gcrích in 2005 agus atá ar fáil ar shuíomh gréasáin 

Chúnamh Éireann: 

 Individual evaluations of the Irish Aid Multi-Annual 
Programme Scheme - Christian Aid, Concern, GOAL, 
Self Help Development International and Trócaire

Evaluation Report – Operational Research and Capacity 
Building for Food Security and Sustainable Livelihoods 
Programme in Ethiopia

DCI Uganda, Support to HIV/AIDS Activities in 
Uganda, 2003 – 2005 Programme Review

Ex-post Evaluation of Development Cooperation 
Ireland Support to Kilosa District, Tanzania – Summary 
Report 

DCI Zambia, Support to HIV/AIDS Activities in 
Zambia, 2003 – 2005 Programme Review - A Summary 
Report..

Is é is cuspóir don iniúchadh ná mionscrúdú neamhspleách a 
dhéanamh ar chistí agus ar acmhainní agus a chur in iúl má tá 
tuairisc cheart á tabhairt orthu, má tá siad á n-úsáid de réir dlí 
agus de réir na gcuspóirí a bhí i gceist leo nuair a údaraíodh 
iad, agus má tá bainistiú éifeachtach á dhéanamh orthu
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Is cuid bhunúsach den chaidreamh ag 
Cúnamh Éireann leis an tsochaí shibhialta 
é an t-oideachas forbartha agus tá ról 
ríthábhachtach ag soláthraithe oideachais 
in Éirinn i bhfeabhas a chur ar thuiscint na 
hÉireann ar shaincheisteanna forbartha. In 
2005, lean Cúnamh Éireann le cur i bhfeidhm 
a Phlean Straitéise Oideachais Forbartha 2003-
2005  -  Deepening Public Understanding of 
International Development.  An tasc atá ag an 
Aonad Oideachais Forbartha ná an plean seo a 
chur i bhfeidhm.    

Deontais

Tugadh ceithre chineál deontais, bunaithe ar 
chuspóirí an Phlean, dar luach  €2.17 milliún, 
do sheasca dó eagraíocht neamhrialtasach, do 
choláistí oiliúna múinteoirí, d’ollscoileanna, do 
cheardchumainn, do ghrúpaí dhlúthpháirtíochta 
agus feachtais, d’eagraíochtaí óige agus do 
sholáthraithe oideachais.  Íocadh na deontais 
amach chun tacú leis na nithe seo a leanas:  

–     gníomhaíochtaí a dtugtar tús áite 
straitéiseach dóibh:   

–     grúpaí na sochaí sibhialta agus eagraíochtaí a 
chuireann le tuiscint an phobail i gcoitinne ar 
shaincheisteanna a bhaineann le forbairt;  

–     acmhainn na ngrúpaí agus na n-eagraíochtaí 
seo a fhorbairt; agus 

–     nuálaíocht a chothú i réimsí nua oideachais 
nó réimsí oideachais atá ag teacht chun cinn.  

Imeascadh agus Tacaíocht 
don Oideachas Forbartha 
sna hEarnálacha Foirmiúla 
agus Neamhfhoirmiúla  

Thacaigh Cúnamh Éireann le Bliain na 
Comhairle Eorpaí don t Saoránacht trí 

>

mheán an Oideachais 2005, a bhí dírithe 
ar fhoghlaim faoin daonlathas agus an 
daonlathas a chur chun cinn ar bhonn 
laethúil agus an pobal a chur níos mó ar an 
eolas faoi shaoránacht, faoi pholasaithe agus 
faoi chleachtais dhaonlathacha. 

 
I measc na ngníomhaíochtaí agus na n-imeachtaí 
a reáchtáladh mar cheiliúradh ar an mbliain bhí: 

Comhdháil ar Oideachas Saoránachta: Ba é 
téama na Comhdhála ná:  Building Learners 
Capacity for Citizenship through Education: 
Promoting Participation, Encouraging 
Voice and Valuing Difference.  Reáchtáladh 
an comhdháil i mBaile Átha Cliath i mí 
na Samhna agus d’fhreastail os cionn 180 
oideachasóir agus lucht ceaptha polasaí air;
Seoladh gradam an Uachtaráin Young Citizen 
Award i mí Dheireadh Fómhair. Bronntar an 
Young Citizen Award ar dhaoine óga idir 12 
agus 25 bliain d’aois, agus is féidir le haon 
duine san aoisghrúpa sin atá ag obair ar 
thionscnamh saoránachta deonach cur isteach 
ar an ngradam. 

Chuir Cúnamh Éireann maoiniú ar fáil le go 
mbunófaí an Líonra Ubuntu, comhoibriú 
idir oideachasóirí atá ina múinteoirí, 
oideachasóirí atá ina dtaighdeoirí, eagraíochtaí 
neamhrialtasacha agus saineolaithe i réimse an 
oideachais forbartha agus iad uile ag díriú ar 
pheirspictíochtaí domhanda a imeascadh chun 
go mbeadh siad faoi scáth aon chlár oideachais 
amháin do mhúinteoirí dara leibhéal.   
Leanadh leis an obair chun príomshruthú a 
dhéanamh ar oideachas forbartha in earnáil 
na hoibre deonaí in Éirinn trí mheán an Chláir 
Forbartha Oideachais Náisiúnta um Obair Ógra, 
comhpháirtíocht straitéiseach idir Cúnamh 
Éireann agus Comhairle Náisiúnta na nÓg.

>

>

Oideachas 
Forbartha    
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Polasaí a Cheapadh

Ghlac Cúnamh Éireann páirt i gcúpla grúpa 
stiúrtha a bhí ag plé raon polasaithe agus 
tionscnamh oideachais. Chuir Cúnamh Éireann 
tús le hobair ar aighneacht atá le cur faoi 
bhráid na Comhairle Náisiúnta Curaclaim agus 
Measúnachta ar an ábhar nua atá molta le 
bheith ar an tsraith shinsearach  -  Oideachas 
Sóisialta agus Polaitiúil.     

Feasacht a Spreagadh 
maidir le Saincheisteanna 
Forbartha 

In 2005, thosaigh Cúnamh Éireann ag déanamh 
urraíochta ar an ngradam Young Social 
Innovators Awards agus thacaigh le gradam 
speisialta – an Global Citizen Award. Cuireadh 
an clár seo ar bun in 2001 chun cur leis an 
bhfeasacht shóisialta agus le gníomhú an aosa 
óig (15-18bl. d’aois), ionas go mbeidh páirt níos 
mó acu sa troid ar son an cheartais shóisialta. 
Ghlac os cionn 2,400 dalta idirbhliana, ar fud na 
tíre, páirt i dtionscadail ghníomhaíochta sóisialta 
le linn 2005 mar chuid den chlár seo.  

Sheol Cúnamh Éireann an gradam do 
bhunscoileanna uile na hÉireann, Our World 
– chun leanaí a chur ar an eolas faoi Spriocanna 
Forbartha na Mílaoise.  

Chomh maith leis sin seoladh tionscadal trí 
bliana in 2005 dar teideal DICE (Development 
and Intercultural Education), atá ina 
chomhpháirtíocht idir Cúnamh Éireann agus 
Coláiste Oideachais Eaglais na hÉireann. An 
aidhm atá leis ná oideachas forbartha agus 
oideachas idirchultúrtha a bheith mar chuid 
den oiliúint a chuirtear ar bhunmhúinteoirí in 
Éirinn. I mí Aibreáin 2005, bhí an tionscadal 

DICE ar cheann de thrí thionscadal ar bronnadh 
an gradam Council of Europe World Aware 
Education Awards orthu i mBaile Átha Cliath.  

Acmhainní  

Cuireadh tús le hobair ar acmhainn 
mhúinteoireachta a cheapadh do ranganna 
sinsearacha i mbunscoileanna. Déanfar an 
acmhainn a chur chun cinn agus dáilfear é ar 
gach bunscoil in 2006. Chomh maith leis sin, 
cuireadh tús le foilseachán de chuid Chúnamh 
Éireann dar teideal Guide to Development 
Education Resources in Ireland 2006-2008. 
Táthar ag ceapadh na hacmhainne seo i gcomhar 
le Trócaire.

Taighde 

Thacaigh Cúnamh Éireann le ceapadh na 
dtreoirlínte maidir le dea-chleachtais ag 
nascadh na hÉireann leis an Deisceart, agus 
tá sé beartaithe é a fhoilsiú in 2006. Leanadh 
leis an obair chun mapáil a dhéanamh ar 
dheiseanna don oideachas forbartha sa tsraith 
shinsearach ag an dara leibhéal, i gcomhar 
leis an gComhairle Náisiúnta Curaclaim agus 
Measúnachta.

Feidhmiú go hIdirnáisiúnta

Ar bhonn idirnáisiúnta, bhí Cúnamh 
Éireann rannpháirteach i ngníomhaíochtaí 
comhoibritheacha le hIonad Thuaidh-Theas 
Chomhairle na hEorpa, go háirithe trí mheán 
GENE (Global Education Network Europe). 
Chomh maith leis sin, ghlac Cúnamh Éireann 
páirt san athbhreithniú a rinne Comhairle 
na hEorpa sa Ostair in 2005 ar oideachas 
domhanda.  

Tá ról ríthábhachtach ag soláthraithe 
oideachais in Éirinn i bhfeabhas a chur 
ar thuiscint mhuintir na hÉireann ar 
shaincheisteanna forbartha
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Cuireadh an Bord Comhairleach do Chúnamh 
Éireann ar bun in 2002 chun léargas ginearálta 
a thabhairt don Aire Gnóthaí Eachtracha 
agus chun comhairle a chur air maidir le treo 
straitéiseach an Rialtais sa chlár um chomhoibriú 
forbartha. An misean atá ag an mBord ná 
maoirseacht a dhéanamh ar leathnú amach an 
chláir; treo straitéiseach a sholáthar agus oibriú 
go dlúth le Cúnamh Éireann chun an caighdeán, 
an éifeachtacht agus an chuntasacht is fearr agus 
is féidir a bhaint amach. Tá freagrachtaí ar an 
mBord i gcúig shainréimse agus tá achoimre 
anseo thíos ar na príomhghníomhaíochtaí maidir 
le gach ceann de na réimsí sin. 

Tháinig deireadh le téarma trí bliana an chéad 
Bhoird ag deireadh mhí Dheireadh Fómhair 
2005 agus d’imigh an Bord nua i mbun oibre i 
mí na Samhna 2005. Tháinig an Bord le chéile 
sé huaire le linn 2005. Chomh maith leis sin, 
tháinig an Grúpa Oibre um Chomhairle Taighde 
le chéile de réir mar a bhí gá leis.  

Léargas Ginearálta/
Comhairle:  

Bhí an deis ag an mBord Comhairleach raon 
leathan saincheisteanna a phlé leis an Aire Stáit 
do Chomhoibriú Forbartha agus Cearta Daonna 
le linn 2005. Ar na hábhair a pléadh bhí an 
sprioc ODA, dílárú Chúnamh Éireann, dearcadh 
an phobail i leith comhoibriú forbartha, freagra 
Chúnamh Éireann i leith an tsúnámaí, soláthar 
foirne, an Páipéar Bán, agus raon clárthíortha 
nua, tionscnaimh a bhaineann le hobair 
dheonach agus an earnáil phríobháideach, 
Cruinniú Mullaigh na Náisiún Aontaithe i 
mí Mheán Fómhair 2005 agus rialachas i 
gclárthíortha. 

Chuir an Bord Comhairleach réamhaighneacht 
isteach maidir leis an bPáipéar Bán i mí an 

Mheithimh 2005. Luaigh an Bord na gnéithe 
maithe go léir a bhaineann leis an gclár. Ar 
cheann de na gnéithe sin cuireann Éire an 
Cúnamh Forbartha Oifigiúil (ODA) uile ar fáil 
i bhfoirm deontais; tá an clár 100% aontaithe; 
agus díríonn sé roinnt mhaith ar na tíortha is 
boichte. Bhí 21 moladh san aighneacht: ceann 
amháin maidir leis an méid cúnaimh a chuirtear 
ar fáil; aon cheann déag maidir le caighdeán 
an chúnaimh; agus naoi gcinn maidir le “clár 
den chéad scoth” a chruthú agus a chothú. 
Tá achoimre ar na moltaí seo i dTuarascáil 
Bhliantúil an Bhoird Chomhairligh 2005.  

Iniúchadh agus 
Meastóireacht 

D’oibrigh an Bord Comhairleach go dlúth 
leis an gCoiste Iniúchta de chuid na Roinne 
Gnóthaí Eachtracha. Le linn 2005, bhí an 
Bord Comhairleach ag brú chun cinn ceist an 
tsoláthair foirne don fheidhm Iniúchta agus 
Meastóireachta i bhfianaise go bhfuil níos mó 
acmhainní ar fáil do chláir agus go bhfuil gá 
caighdeán na gclár a chosaint. 

Taighde 

Leanadh leis an Taighde ar Chomhleanúnachas 
Polasaí, ag díriú go háirithe ar thrádáil 
talmhaíochta agus ar pholasaithe tacaíochta, 
maille le hobair leis an tsochaí shibhialta chun 
bochtaineacht a laghdú. Maidir le sláinte 
dhomhanda, rinneadh coimisiúnú ar cheithre 
thionscadal. Bhain ceann amháin de na 
tionscadail le caighdeán na ndrugaí cineálacha 
frith-VEID a thástáil in othair le VEID in 
Uganda. Bhain tionscadal eile le costéifeacht 
Cotrimoxazole mar próifiolacsas i gcoinne 
ionfhabhtuithe a fhaigheann leanaí Afracacha 
a bhfuil VEID orthu. Bhain an tríú staidéar le 
tuiscint a fháil ar na comhthéacsanna soch-

An Bord 
Comhairleach do 
Chúnamh Éireann 
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chultúrtha, eacnamaíochta agus inscne a bhfuil 
gá dul i ngleic leo chun saol na máthar a 
chosaint, agus bhain an ceathrú staidéar leis an 
t-uasfhónamh a bhaint as na hacmhainní daonna 
atá ar fáil i gcórais sláinte faoin tuath. Cuireadh 
tús le staidéar dar teideal Good governance, 
aid modalities and poverty reduction – linkages 
to the Millennium Development Goals and 
implications for Irish Aid freisin le linn 2005.  

Go dí seo, tá 7 dtaighde coimisiúnaithe ag an 
mBord Comhairleach, ar chostas €2.2 milliún, 
le tuairim is 90 taighdeoir agus 12 tír páirteach 
iontu.   

Soláthar Foirne agus 
Acmhainní  

Rinne an Bord Comhairleach coimisiúnú ar 
staidéar chun leibhéil soláthair foirne a mheas 
mar atá siad faoi láthair, chomh maith leis 
na riachtanais a bheidh ag Cúnamh Éireann 
amach anseo. Baineadh mar thátal as torthaí 
an staidéir go raibh gá dul i ngleic le trí réimse 
chun an clár a chosaint: easpa foirne, an droch-
thionchar a d’fhéadfadh a bheith ag dílárú ar 
chaighdeán an chláir; agus an méadú ar thoise 
agus ar chastacht an chláir. Rinne an Bord 
Comhairleach an tuarascáil a mheas go mion 
agus chuir sé a mholtaí faoi bhráid an Aire. Bhí 
an Bord Comhairleach den tuairim go bhfuil sé 
riachtanach níos mó foirne a  sholáthar chun 
freastal ar na riachtanais atá ann faoi láthair 
agus gur chóir athbhreithniú a dhéanamh ar 
sholáthar foirne gach bliain.  

An Fóram Forbartha

Dhírigh cúigiú cruinniú an Fhóraim, a 
reáchtáladh i mí Bealtaine 2005, ar an sprioc 
maidir le cúnamh, ar an bPáipéar Bán agus ar ról 
na sochaí sibhialta. Reáchtáladh an séú cruinniú 
i gCaisleán Bhaile Átha Cliath i mí Dheireadh 
Fómhair 2005. Seisiún níos fairsinge ná mar is 
gnáth a bhí sa seisiún seo chun go mbeadh seans 
ag páirtithe leasmhara a gcuid tuairimí a chur 
in iúl maidir leis an bPáipéar Bán dar teideal 
Tackling World Poverty.  D’fhreastail os cionn 
270 duine ar an seisiún comhairliúcháin seo, 
mar ar labhair an tAire Gnóthaí Eachtracha, 
An tUasal Dermot Ahern T.D., An tAire do 
Chomhoibriú Forbartha, An tUasal Conor 
Lenihan, T.D. agus sé aoichainteoir ó thíortha 
eile – ina measc Lindiwe Sisulu, An tAire 
Tithíochta i bPoblacht na hAfraice Theas, 
An Dr. Kadi Sesay, An tAire Trádála agus 
Tionsclaíochta in Siarra Leon, Bernard Petit 
ón gComhairle Eorpach, Richard Manning, 
Cathaoirleach ar Choiste Cúnaimh Forbartha 
OECD agus Anwarul Chowdhury ó na Náisiúin 
Aontaithe. I ndiaidh an tseisiúin seo, rinne an 
Bord Comhairleach an dara haighneacht maidir 
le próiseas an Pháipéir Bháin le hachoimre ar na 
príomhcheisteanna a d’eascair as an bhFóram.    

Is féidir teacht ar imeachtaí an Séú Fóram 
Forbartha, dar teideal Tackling World Poverty 
agus ar an bhfoilseachán Annual Report of 
the Advisory Board for Irish Aid for 2005 ar 
shuíomh gréasáin an Bhoird ag www.abia.
gov.ie nó is féidir cóip chrua a fháil ach dul i 
dteagmháil leis an Ardrúnaíocht, Cearnóg an 
Easpaig, Cnoc Réamainn, Baile Átha Cliath 2.

An misean atá ag an mBord ná maoirseacht a 
dhéanamh ar leathnú amach cláir; treo straitéiseach a 
sholáthar agus oibriú go dlúth le Cúnamh Éireann chun 
an caighdeán, an éifeachtacht agus an chuntasacht is 
fearr agus is féidir a bhaint amach
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Ceann de na tosaíochtaí atá i gclár Chúnamh 
Éireann ná a chinntiú go bhfuil na scileanna 
teicniúla agus bainistíochta cuí ag a thíortha 
comhpháirteacha le gur féidir leo tabhairt faoin 
bpróiseas forbartha inbhuanaithe. Mar sin tá 
oideachas agus oiliúint thar a bheith tábhachtach 
i gclár cúnaimh déthaobhach na hÉireann. Faoin 
gClár Comhaltachtaí agus Oiliúna, déantar 
maoiniú a thairiscint d’iarrthóirí oiriúnacha, 
go príomha ó chlárthíortha Chúnamh Éireann, 
tabhairt faoi chúrsaí atá oiriúnach dóibh: de 
ghnáth cuirtear na comhaltachtaí ar fáil do 
chúrsaí Dioplóma agus Céime fadtéarmacha 
ag leibhéal iarchéime in institiúidí tríú leibhéal, 
in Éirinn nó sa réigiún baile acu féin. Tá sé de 
dhualgas orthu siúd a fhaigheann comhaltachtaí 
filleadh ar an mbaile agus dul i mbun oibre arís 
chun gur féidir leo a gcuid scileanna nua a úsáid 
chun sochair an phobail níos leithne. 

Chomh maith le comhaltachtaí a chuirtear ar fáil 
faoin gClár Comhaltachtaí Oiliúna, nach bhfuil 
nasctha le tionscadail, cuireann Cúnamh Éireann 
comhaltachtaí ar fáil chun tacú le hearnálacha 
éagsúla chun cuidiú leo freastal ar riachtanais 
chun acmhainn a fhorbairt ag an leibhéal 
áitiúil, an leibhéal réigiúnach agus an leibhéal 
náisiúnta ina dtíortha. Bronnadh formhór na 
gcomhaltachtaí dá leithéid a bronnadh in 2005 
ar rialtais agus ar eagraíochtaí i gclárthíortha do 
chúrsaí oideachais fadtéarmacha in institiúidí 
tríú leibhéal in Éirinn. Agus na hiarratais 
á bpróiseáil, leagtar béim ar leith ar na 
dámhachtainí comhaltachta a nascadh leis an 
obair ar leith a mbíonn straitéis tíre Chúnamh 
Éireann dírithe uirthi i ngach ceann de na 
clárthíortha. 

An Chomhairle do Mhic 
Léinn in Éirinn (ICOS) 

Tá ról tábhachtach ag an gComhairle do 
Mhic Léinn in Éirinn (ICOS) i riaradh Chlár 
Comhaltachtaí Chúnamh Éireann agus cuireann 
an Chomhairle raon leathan seirbhísí tacaíochta 
ar fáil a bhaineann le leasa agus le riachtanais 
eile na ndaoine a mbronntar comhaltachtaí 
orthu. Cuireann Cúnamh Éireann deontas 
riaracháin bliantúil ar fáil do ICOS (€370,508 in 
2005) maidir leis na seirbhísí seo. 

An tIonad um Staidéir 
Forbartha, Kimmage Manor

Reáchtálann an tIonad um Staidéir Forbartha 
(DSC), Kimmage Manor cúrsaí ar leith do 
mhic léinn ó thíortha i mbéal forbartha. Chuir 
Cúnamh Éireann tacaíocht ar fáil don Ionad in 
2005 -  is é sin deontas riaracháin (€343,334) 
maoiniú chun comhaltachtaí a chur ar fáil do 36 
mac léinn do na blianta acadúla 2004/2005 agus 
2005/2006.

Maoiniú le haghaidh 
Comhaltachtaí 

In 2005, tugadh cúnamh do 134 mac léinn mar 
ar cuireadh maoiniú ar fáil do na cúrsaí ar a 
raibh siad ag freastal, cúrsaí fadtéarmacha ar 
feadh tréimhse níos faide ná bliain d’fhormhór. 
Rinne roinnt de na mic léinn seo a gcuid 
staidéar ina réigiúin féin (e.g. nuair a bhí cúrsaí 
oiriúnacha ar fáil, d’imigh mic léinn ó Leosóta 
i mbun staidéir san Afraic Theas, agus mic 
léinn ón Tansáin ina dtír féin). San iomlán 
caitheadh €2,499,737 ar chomhaltachtaí, agus 
as an méid sin caitheadh €1,785,895 ar chostais 
comhaltachtaí.

Comhaltachtaí 
agus Oiliúint
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Comhaltacht Courtney 

Chuir an tAire Gnóthaí Eachtracha Comhaltacht 
Courtney ar bun in 2004 i gcuimhne an 
Ardeaspaig Michael Courtney, a dúnmharaíodh 
agus é i mbun poist mar Nuinteas an Phápa 
sa Bhurúin. Faoin gcomhaltacht seo is féidir le 
mac léinn amháin in aghaidh na bliana tabhairt 
faoina c(h)uid staidéar in Éirinn. Tá sé dírithe ar 
leibhéal na Máistreachta do staidéir a bhaineann 
le rialachas nó le staidéir síochána. 

Comhaltacht Anna Lindh 

In 2004, chuir an tAire Gnóthaí Eachtracha 
comhaltacht acadúil ar bun i gcuimhne iar-
Aire Gnóthaí Eachtracha na Sualainne, Anna 
Lindh. Rinne Anna Lindh an-chuid oibre chun 
coinbhleacht a chosc agus réiteach a fháil air le 
linn a tréimhse ina hUachtarán ar an gComhairle 
d’Airí Eachtracha Eorpacha agus ina dhiaidh 
sin. Is é is cuspóir do Chomhaltacht Anna Lindh 
ná daoine a spreagadh le tabhairt faoi thaighde 
chun an pobal a chur ar an eolas faoin ról atá ag 
an AE le coinbhleacht a réiteach agus é a chosc. 
Bronnadh Comhaltacht Anna Lindh don chéad 
uair in 2004 don bhliain acadúil  2004/2005 
agus bronnadh comhaltacht sa bhreis don 
bhliain acadúil 2005/2006.

”

“ Tá sé de dhualgas orthu siúd 
a fhaigheann comhaltachtaí 
filleadh ar an mbaile agus dul 
i mbun oibre arís chun gur 
féidir leo a gcuid scileanna 
nua a úsáid chun sochair an 
phobail níos leithne
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Iarscríbhinn1

Cúnamh Forbartha Oifigiúil na hÉireann (ODA)

  200� 200�

      €m €m
1. ODA IOMLÁN
  (a) Roinn Gnóthaí Eachtracha 
   Vota 29 - Comhoibriú Idirnáisiúnta   467.732 398.012
   lúide caiteachas neamhcháilitheach Nóta 1 -2.271 -2.389
      465.461 395.623
  (b) Íocaíochtaí ag Ranna Rialtais Eile Nóta 2 112.999  93.300
		 	 ODA IOMLÁN	 	 578.460 488.923
 
		 	 Olltáirgeacht Náisiúnta Nóta 3 136,055 122,552
 
		 	 ODA mar chéatadán den OTN	 	 0.43% 0.40%

   Nóta 1  Ní cháilítear íocaíochtaí do thíortha sonraithe áirithe mar ODA
   Nóta 2  Áirítear Íocaíochtaí ag Ranna Rialtais eile agus Íocaíochtaí ó Bhuiséad  
   Choimisiúin Ghinearálta an AE in ODA eile. 
   Nóta 3  Foinse: An Roinn Airgeadais  

2.   ANAILÍS DHÉTHAOBHACH/ILTAOBHACH 

 
  2.1   Comoibriú Déthaobhach	 	

   (a) Cúnamh Éireann  
   Fo-mhírcheann 
   A1-A7 Riarachán   24.931 22.620

   B Íocaíocht chuig Chiste Deontas-i-gCúnamh do  
    Chúnamh Déthaobhach agus eile(Deontas-i-gCúnamh) 322.066 280.994
   
   C Cúnamh Éigeandála Daonnúil  37.466 23.953
                         Comhlán: 384.464 327.567
 

    Lúide caiteachas neamhcháilitheach  -2.271 -2.389
                          Méid Glan: 382.193 325.178
 

   (b) Iomlán ODA  

     - Íocaíochtaí maidir le Dídeanaithe  1.932 1.458
     - Scéim In-asbhainteachta Cánach  3.889 3.040
      388.014 329.676
 

  2.2   Comhoibriú Iltaobhach - (féach iarscríbhinn 25)	 	

   (a) Cúnamh Éireann	 	

   Fo-mhírcheann  

   B Íocaíocht chuig Chiste Deontas-i-gCúnamh do  
    Chomhoibriú déthaobhach agus eile (Deontas-i-gCúnamh) 16.678 14.350
 

   D Íocaíochtaí do Chistí Idirnáisiúnta chun  
    sochair na dTíortha Forbraíochta  19.606 16.095
 

   E Ranníocaíocht don NA agus do Ghníomhaireachtaí Forbartha eile 46.984 40.000
       83.268 70.445
 

  (b) ODA Eile 	 	 107.178	 88.802
      190.446 159.247
 

DÉTHAOBHACH/ILTAOBHACH IOMLÁN 	 578.460	 488.923
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Iarscríbhinn 2

Fo-Mhírcheann B - Achoimire Cuntais  

Ioncam E Caiteachas   E

A tugadh anall ó 2004  Caiteachas iarbhír  i 2005 338,744,536 
- Ar fáil do Chúnamh Éireann 1,191,424 Móide: 
- Cuntas Gabhaltais na n-Asbhaintí  228,521 Iarmhéideanna bainc agus airgidh thirim  
  Ceannoifige  a tugadh anall go 2006 i gCuntais Áitiúla 
    in Oifigí Tíre Chúnamh Éireann 7,239,569
		 1,419,945	 	 345,984,105
 

Móide:  Lúide: 
 Deontas i gCúnamh 339,526,000 Iarmhéideanna Bainc agus airgid a tugadh  
  anall i gCuntais Áitiúla i Oifigí Tíre  
  Chúnamh Éireann -6,151,040
 

   Lúide: 
   Gluaiseacht ar Chuntas Gabhaltais na  
  n-Aisbhaintí Ceannoifige 94,372
   Caiteachas Tuairiscithe san Iomlán 339,927,437
 

   A tugadh anall i gCuntais Cheannoifige  
  2005 

 

   - Ar fáil do Chúnamh Éireann 901,714
    - Cuntas Gabhaltais na nAisbhaintí  
    Ceannoifige  116,794
    1,018,508
 

		 340,945,945	 	 340,945,945

Nóta :    
Aitriítear idirbhearta in airgeadraí coigríche go Euro de réir na  rátaí malairte atá i bhfeidhm ag dátaí na  
n-idirbheart sin.  Aistrítear sócmhainní a ainmnítear in airgeadraí coigríche go Euro ag rátaí deiridh bliana.
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Iarscríbhinn 3

Clár Cúnaimh Dhéthaobhaigh 200�  
Achoimre ar chaiteachas 

Cur Síos  € % den iomlán 
 
Clárthíorha :- (a)  
 - An Aetóip  28,064,687 8.7
 - Leosóta   9,679,638 3.0
 - Mósaimbíc   27,204,837 8.4
 - An Tansáin  24,301,484 7.5
 - Tíomóir Thóir  3,801,888 1.2
 - Uganda  27,672,157 8.6
 - An tSaimbia  18,063,625 5.6
 - Vítneam  2,950,676 0.9
 Fo-Iomlán                      141,738,992 44.0

Tíortha Eile  - (Iarscríbhinn 12)                 (a) 24,341,659 7.6

Cearta an Duine agus Daonfláthú  3,889,136 1.2
Cómhaoiniú le Gníomhaireachtaí Iltaobhacha     (b) 590,697 0.2
Sochaí Shibhialta  79,222,176 24.6
Cúnamh Téarnaimh  25,186,156 7.8
Ciste Cobhsaíochta  2,000,000 0.6
Oideachas Forbartha  3,457,325 1.1
Faisnéis  872,477 0.3
Páipéar Bán ar Fhorbairt  193,982 0.1
Ionad Oiliúna & Acmhainní  961,817 0.3
Comhaltachtaí/Cúrsaí/etc  2,499,737 0.8
VEID/SEIF : Trí-fhócas  31,355,904 9.7
Tionscnaimh Shláinte Domhanda  2,905,908 0.9
Ilghnéitheach  2,850,100 0.9
Iomlán  322,066,066 100.0
 
(a) Glan ó chostais riaracháin  
(b) Glan ó aistriú go Comhoibriú Iltaobhach 
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Iarscríbhinn 4

Achoimre ar Thionscadail na hAetóipe 

 
Cur síos   €

 
Tacaíocht Talmhaíochta 27,169
Rialú/ Forbairt Rannpháirtíochta 2,370,234
Tacaíocht VEID/SEIF 1,442,019
Tionscadal Micrea-airgeadais 200,000
Scéim Mhaoinithe Áitiúil 17,409
Forbairt Eacnamaíoch Tuaithe agus Clár Forbartha an Ghnó Áitiúil 596,505
Clár Taistil & Iompair Tuaithe 1,000,000
Clár Oideachais Cúnaimh Earnála 3,984,929
Clár Sláinte Cúnaimh Earnála 5,073,385
Tacaíocht d’Oifigí Idirchaidrimh 77,834
Clár Tacaíochta Tigray 7,026,403
Ullmhacht Leochaileachta/Éigeandála 6,175,158
Coigeartú an Aistrithe Airgeadra 73,642
Iomláin 28,064,687
 
Áirítear costais Riaracháin Cláir de €1,690,385 i bhFo-mhírcheann A1 – A7.  
 
 

Iarscríbhinn 5

Achoimre ar thionscadail Leosóta 
 
Cur síos              €
 
Earnáil Oideachais 1,659,999
Rialachas agus Cearta an Duine 2,531,926
Earnáil Sláinte 1,249,999
VEID/SEIF 686,685
Tacaíocht do Chláir i gCiste Próisis 145,830
Bóithre Tuaithe 920,000
Soláthar Uisce Tuaithe 2,350,000
Coigeartú an Aistrithe Airgeadra 135,199
Iomláin 9,679,638
 
Áirítear costais riaracháin chláir de €964,274 faoi 
fho-mhírcheann A1 – A7.
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Iarscríbhinn 6 Iarscríbhinn 7

Achoimre ar Thionscadail Mhósaimbíc 
 
Cur Síos              €
 
Éigeandáil 1,000,000
Talmhaíocht 1,250,023
Tacaíocht Buiséid 6,107,515
Acmhainn a Fhorbairt 951,225
Oideachas 4,413,142
Clár Inscne 55,945
Rialachas 1,021,249
Sláinte 2,903,123
VEID/SEIF 1,281,352
Clár Forbartha Ceantair Inhambane 4,018,807
Forbairt Chláir Náisiúnta 260,634
Clár Niassa 3,921,647
Coigeartú an Aistrithe Airgeadra 20,175 
Iomláin 27,204,837
 
Áirítear costais Riaracháin Cláir de €1,647,468  
faoi fho-mhírcheann A1 – A7. 

Achoimre ar Thionscadail na Tansáine 

Cur Síos              €
 
Clár Forbartha don Earnáil Talmhaíochta 44,581
Acmhainn a Fhorbairt -  
Leibhéal Rialtais Áitiúil 127,285
Sochaí Shibhialta 150,000
Comhairleachtaí atá bainteach le  
Clár Forbartha 58,653
Taighde agus Athbhreithniú Forbartha 20,888
Taighde Talmhaíochta an  
Chreasa Oirthearaigh 232,930
HAKI ELIMU (Rialachas) 300,000
Cistí na hEarnála Sláinte 3,899,780
Tacaíocht Theicniúil Sláinte 36,425
VEID/SEIF 1,908,446
Leasú na Seirbhíse Poiblí Comhtháite 78,000
Stiúthóir Feidhmiúcháin Ceantair  
Kilombero 25,492
Clár Ceantair Kilombero 31,225
Deontas Forbartha Caipitil an  
Rialtais Áitiúil 2,470,000
Próiseas Leasaithe de Rialtas Áitiúil 1,500,000
MEMA KWA VIJANA  
(Tionscadal VEID/SEIF) 98,000
Stiúrthóirí Feidhmiúcháin Ceantair  
Muheza 271,121
Clár Ceantair Muheza  29,545
Tacaíocht Buiséid um Laghdú  
Bochtaineachta 10,000,000
Ullmhúcháin do thoghcháin 233,000
Clár Forbartha an Bhunoideachais 2,500,000
Clár Caomhnaithe agus Forbartha don  
Chreas Cósta Tanga 274,616
Stiúrthóirí Feidhmiúcháin Ceantair  
Ulanga 17,834
Tacaíaocht Cláir Ulanga 27,340
Coigeartú an Aistrithe Airgeadra -33,677
Iomláin  24,301,484 
 
Áirítear costais Riaracháin Cláir de €1,445,618 faoi  
fho-mhírcheann A1 – A7.
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Iarscríbhinn 8 Iarscríbhinn 9

Achoimre ar Thionscadail Thíomóir Thoir  

Cur Síos              €
 
Acmhainn a Fhorbairt 98,286
An Coimisiún um Fháiltiú, Fhírinne  
agus Athmhuintearas 25,000
Sochaí Shibhialta 66,350
Cumhachtú na mBan 37,149
ETDAP (Tionscadail bheaga  
phobalbhunaithe) 183,171
Tionscadal um Bainistíocht  
Daonnacmhainní 500,000
Céilliúradh Lá na Saoirse 50,000
Earnáil na gCeartas Coiriúil 210,000
Roghanna an Rialtais Áitiúil 192,000
Príomhshruthú Inscne 130,296
Cothú Cultúir an Chomhionannais  70,883
Tacaíocht Earnálach 199,471
Toghcháin Bhaile SUCO 39,282
Clár Tacaíochta Idirthréimhseach 2,000,000
Iomláin 3,801,888
 
Áirítear costais Riaracháin Cláir de €285,258  
faoi fho-mhírcheann A1 – A7.

Achoimre ar Thionscadail Uganda
  
Cur Síos              €

Litearthacht Aosach 250,000 
Tacaíocht Buiséid 6,300,000 
Eagraíochtaí na Sochaí Sibhialta 215,074 
Tacaíocht Cláir don Earnáil Oideachais 3,000,000 
Toghchán agus Maithiúnas 590,858 
VEID/SEIF 484,333 
Cearta an Duine- Deontas  205,403 
Fóirithint Dhaonnúil 150,000 
Daoine Asáitithe Intíre 196,485 
Leasú ar an gCóras Dlí agus  
Cirt d’Ógánaigh 93,015 
Clár PPET Karamoja (Oideachas) 1,120,435 
Ceantar Kibaale  141,796 
Ceantar Kiboga  79,147 
Ceantar Kumi  132,998 
Clár Earnála Dlí 3,000,000 
Clár Forbartha an Rialtais Áitiúil 2,521,008 
Clár Traenála Cúraim Shláinte  
Phríomhúil (PHC) 800,000 
Ciste um Ghníomhú na  
Bochtaineachta/Seomraí Ranga 2,000,000 
Ciste um Ghníomú na  
Bochtaineachta/PHC 4,000,000 
Clár Leasaithe an Bhunoideachais 941,191 
Táirgeacht/Achmnainní Nádúrtha 858,369 
Forbairt Cláir 287,524 
Tacaíocht do Pharlaimint 153,656 
Coigeartú an Aistrithe Airgeadra 150,865 
Iomláin 27,672,157 
  
Áirítear costais Riaracháin Cláir de €1,486,808 faoi  
fho-mhírcheann A1 – A7. 
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Iarscríbhinn 10

Iarscríbhinn 11

Achoimre ar Tionscadail Vítneam  
 
Cur Síos                €
 
Costais Chlár Vítneam 676
Cur i bhFeidhm Chórais Dlí UNDP 225,000
UNDP- Forais Tofa a Neartú 75,000
Buiséad an UNDP chun Acmhainn a Neartú 150,000
UNDP - Rialtas Áitiúil a Neartú 500,000
Tacaíocht chun Bochtaineacht a Laghdú 1,500,000
Forbairt na hEarnála Príobháidí MEKONG 500,000
Iomlán	 2,950,676
 
Tá costais Riaracháin Cláir de €341,577 san áireamh i bhfo-mhírchinn A1 – A7.	
 

Achoimre ar Thionscadail na Saimbia  
 
Cur Síos                €
 
Oideachas Bunúsach - Tacaíocht Fho-Earnála 5,000,000
Tacaíocht Oideachais Bhunúsaigh don Chúige Thuaidh 300,000
Acmhainn na Sochaí Sibhialta a fhorbairt 50,000
Dea-rialachas 2,503,119
Sláinte  3,034,064
VEID/SEIF 1,043,791
Saotharlanna Leighis 371,426
Acmhainn na Roinne Sláinte a fhorbairt 187,778
Tacaíocht don Chúige Thuaidh Peri-Uisce agus Sláinteachas Uirbeach 600,000
Bainistíocht Acmhainne Uisce an Chúige Thuaidh  550,000
Acmhainn Bainistíochta Uisce an Chúige Thuaidh 100,000
Uisce agus Sláinteachas Tuaithe an Chúige Thuaidh 1,709,098
Tacaíocht NGO do Dhílleachtaí agus Leanaí Leochaileacha 1,111,453
Comheagar an Chúige Thuaidh 326,540
Ciste um Thacaíocht Próisis 302,804
Tacaíocht don Oifig Shláinte Áitiúil 420,149
Soláthar Uisce & Sláinteachais Tuaithe (RWSS) 183,117
Comheagar Bainistíochta d’acmhainní Uisce-Náisiúnta 100,000
Coigeartú an Aistrithe Airgeadra 170,286
Iomláin 18,063,625
 
Áirítear costais Riaracháin Cláir de €1,334,337 faoi fho-mhírcheann A1 – A7. 
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Achoimre ar Thíortha Eile  
  
Cur Síos               €
  
An Afraic Theas (a) 10,679,042
An tSiombáib (a) 783,871
Siarra Leon (a)* 2,872,551
An Libéir (a)* 1,127,820
An Phalastín  2,350,000
Na Balcáin/CIS   (b) 6,528,375
Iomláin  24,341,659
  
(a) Áirítear costias Riaracháin Cláir de €1,391,592 faoi fho-mhírcheann A1 – A7. 
(b) Glan ó aistriú do Chomhoibriú Iltaobhach  

*  Féach Iarscríbhinn 13  

Iarscríbhinn 13

Achoimre ar Thionscadail Siarra Leon agus na Libéire    
  
Tír Iomlán Eagraíocht Cur Síos Méid E

  
An Libéir Merlin Cúram Sláinte Príomhúil sa Libéir, Contae Grand Bassa 150,000
An Libéir Merlin Ospidéal Buchanan 300,000
An Libéir The Carter Centre Tionscadal chun Cuidiú le Toghcháin 250,000
An Libéir Concern   Clár Éigeandála na Libéire 398,820
An Libéir
Iomlán

Cathlán UNMIL na hÉireann Tacaíocht do Mhicrea-Thionscadail 29,000
1,127,820

Siarra Leon FAO Síolta ríse a sholáthar chun Cur le Táirgeacht 210,000
Siarra Leon Trócaire Athchóiriú ar Ospidéal i gCeantar Kenema, Siarra Leon 151,000
Siarra Leon Partnership Africa Canada Feachtas le haghaidh mianadóireacht chóir 100,000
Siarra Leon UNDP Dílárú ar Thalmhaíocht, Slándáil Bia 500,000
Sierra Leon IRC Cúram Sláinte Príomhúil i Siarra Leon 286,041
Siarra Leon MSF Cúram Sláinte Éigeandála in Tonkolili 305,000
Sierra Leon Cúirt Speisialta le haghaidh Siarra Leon Maoiniú d’imscrúduithe cúirte ar an gCoinbhleacht 200,000
Sierra Leon UN Elections Basket Acmhainn an Phróisis Thoghchánaigh a Fhorbairt 500,000
Sierra Leon UNAIDS Clár Pobail VEID/SEIF 265,510
Sierra Leon UNDP Clár Sláintíochta Comhshaoil 275,000
Sierra Leon
Iomlán

UNDP Clár Litearthachta Pobail 80,000
2,872,551

For-Iomlán 4,000,371
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An Úcráin Penal Reform International (PRI) Coimisiúin Mhonatóireachta: 115,000

Seichnia agus An 
Ionguséit 

Comhairle Dídeanaithe na Danmhairge 
C7

Cúnamh Forbartha agus Tacaíocht 
um réitigh bhuana le haghaidh pobail 
asáitithe leochaileacha an Chugais 
Thuaidh

200,000

An Bhealarúis Burren Chernobyl Transformation Mothers in Ionad 
Cúraim Lae Mhinsc

21,100 336,100

An tSeoirsia Ollscoil Luimnigh Samhlacha um oideachas agus traenáil 130,000

An tSeoirsia An Eagraíocht um Shlándáil agus 
Chomhar san Eoraip (OSCE)

Clárlann Shibhialta 77,943

An tSeoirsia First Step Foundation Seirbhísí cónaithe do leanaí faoi 
mhíchumas coirp nó intleachta

56,902 264,845

An Chosaiv UNICEF Clár Imdhíonachta 150,662

An Chosaiv Ionad Idirnáisiúnta um Fhorbairt 
Pobail agus Fiontar  (ICCED)

Tionscnamh Pobail um Thraenáil agus 
Forbartha Fiontraíochta   

64,125

An Chosaiv Láithreacht Slándála Idirnáisiúnta sa 
Chosaiv (KFOR)

Trí Thionscadal de chuid an lucht 
Éireannaigh sa Chosaiv

55,000

An Chosaiv Mercy Corps Clár Píolótach um Chumainn 
Fheirmeoirí a fhorbairt

205,216

An Chosaiv Transrural Trust Éagsúlú de mhodhanna maireachtála sa 
Chosaiv

122,007

An Chosaiv Misean na Náisiún Aontaithe sa 
Chosaiv (UNMIK)

Atógáil Roma Mahala in Mitrovica 100,000

An Chosaiv UNICEF - An Chosaiv Slógadh na ndaoine óga ó gach pobal 
eitneach sa Chosaiv 

116,000

An Chosaiv Gníomhaireacht um Fhorbairt 
Idirnáisiúnta Cheanada

Clár forbartha do Cheannaireacht 
Shinsearach

149,565

Iar-Phoblacht na 
Macadóine
(FYROM)

Coiste Idirnáisiúnta um Dhaoine ar 
Iarraidh (ICMP)

Sainaithint trí thástáil anailíse DNA 150,000

Bosnia agus an 
Heirseagaivéin

UNDP Tacaíocht do bheartas thar ceann na 
mbocht  (tacaíocht sa bhreis do bheartas 
um laghdú na bochtaineachta)

72,439

Bosnia agus an 
Heirseagaivéin

Oifig na nArdionadaithe (OHR) Iasacht mar Leas-Chláraitheoir de 
Chlárlann na gCoireanna Cogaidh ag 
OHR

143,880

Bosnia agus an 
Heirseagaivéin

OHR (Fidelma Donlon) Ró-íocaíocht do Roinn ó OHR 579

Bosnia agus an 
Heirseagaivéin

Economic Co-operation Network 
(ECON)

Tiomsú de tháirgí fásúla orgánacha 169,822

Bosnia agus an 
Heirseagaivéin

Seirbhísí Faoisimh na gCaitliceach 
(SFC)

Tógáil na struchtúr cóir 139,226

Bosnia agus an 
Heirseagaivéin

CARE Neartú d’eagraíochtaí sochaí sibhialta 
na mban

167,826

Bosnia agus an 
Heirseagaivéin

Eagraíocht Idirnáisiúnta um Imirce VEID/SEIF 50,000

Bosnia agus an 
Heirseagaivéin

Comhairle Dídeanaithe na Danmhairge Tógáil cumais do rialtas áitiúil agus do 
shochaí shibhialta araon

249,776

Seirbia agus 
Montainéagró

Partnership for Peace Trust Fund
(PTF)

Scriosadh de stoc-charnthaí na mianach 
frithphearsanra

100,000

Seirbia agus 
Montainéagró

Autonomous Women’s Centre Soláthar de chomhairleacht & teiripe 
le haghaidh íosphartach an fhoréigin 
teaghlaigh

81,860

Scéim Mhaoiniúcháin na mBalcán agus CIS
 
Tír Eagraíocht Tionscadal Méid €  Tír/
     Réigiún
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Seirbia agus 
Montainéagró

Ecumenical Humanitarian Org. Cumhachtú na gluaiseachta míchumais i 
gCúige Vojvodina

67,680

Seirbia agus 
Montainéagró

UNICEF- Béalgrád Méadú rochtana ar bhunoideachas agus 
réamh-bhunoideachas

250,000

Seirbia agus 
Montainéagró

Comhairle na hEorpa Neartú an daonlathais áitiúil agus 
na sochaí sibhialta sa tSeirbia agus i 
Montainéagró

7,994

Seirbia agus 
Montainéagró

CRS Clár Cúnaimh Phearsanta Seirbhíse 250,000

An tSeirbia Save the Children Laghdú éifeachtaí na bochtaineachta do 
leanaí a bhfuil riachtanais speisialta acu

100,000

An tSlóivéin Centre of Excellence in Finance Airgeadas 50,000 3,013,657
Poblacht na 
Cirgise

UNDP Acmhainn náisiúnta a fhorbairt i 
riarachán toghchánach

220,000

An Áise Láir OSCE Comhdhálacha Meán  OSCE 10,000 230,000
Regional TOGETHER Foundation An Bhoisnia an tSeirbia agus an Chosaiv 

- maolú iarmharta na bochtaineachta 
ar leanaí trí scoileanna (oiliúint 
síceasóisialta do mhúinteoirí)

168,176

Réigiúnach Minority Rights Group 60,708

Réigiúnach OECD Comhaontas Infheistíochta 220,000

Réigiúnach European Women’s Foundation Lámhleabhar oiliúna praiticiúil do 
ghníomhaíochtaí ban

13,970

Réigiúnach International Association of Business 
& Parliament (IABP)

Neartú reachtas sa tSeoirsia, san Airméin 
agus san Úcráin, sa Mholdóiv

165,850

Réigiúnach UNICEF Tuarascáil taighde ar bhochtaineacht na 
leanaí in EE & CIS

108,387

Réigiúnach An Banc Domhanda Ciste Oideachais Roma 100,000

Na Balcáin agus 
CIS

Comhaontú Cobhsaíochta 
d’Oirdheisceart na hEorpa

Forbairt fiontraíochta agus cruthú 
fostaíochta

100,000

Oirdheisceart na 
hEorpa(SEE)

Mary O’Mahony Comhaontas Cobhsaíochta 101,271

Iarthar na 
mBalcán 

Gasra Géarchéime Idirnáisiúnta  (ICG) Soláthar na hAnailíse Neamhspleáiche ar 
phríomh-threochtaí

75,000 1,113,362

An Rúis An Foras Riaracháin (IPA) Clár earnála príobháidí 2005 - 2006 94,649

An Rúis Comhairle na hEorpa Scoil Staidéir Pholaitíochta Mhoscó 40,000

An Rúis Comhairle na hEorpa Acmhainn traenála a fhorbairt de 
Mhilíste na Rúise - Cearta an Duine

115,000

An Rúis IPA Traenáil na n-oifigeach seirbhíse poiblí 77,931

An Rúis Fr. Sergei’s Orphanage Dílleachtaí a thógáil agus a fhearastú-An 
Rúis

50,000 377,580

An Rúmáin Aurelia Children’s Trust Soláthar malairte ar chúram in institiúid 
in Negru Voda

150,000

Cugas Coiste Tarrthála Idirnáisiúnta (IRC)UK Dírithe ar cháilíocht beatha a fheabhsú 
in ocht bpobal a ndeachaigh cogadh i 
bhfeidhm orthu

210,000

Cugas ICG Anailís neamhspleách, áit-bhunaithe a 
sholáthar

75,000

An Albáin UNDP Oideachas feasachta maidir le leasú na 
hearnála slándála

80,730

An Albáin An Eagraíocht Dhomhanda Sláinte 
(EDS)

Meabhairshláinte an phobail 300,000

An Albáin Friends of Albania Acmhainn na rannóige máinliachta 
plaistía fhobairt in Ospidéal Mother 
Theresa

25,600

An Airméin Médecins Sans Frontières Rochtain ar chúram sláinte i gceantair 
Vardenis agus Tshambarak 

164,411

An Bhulgáir,  
An Mholdóiv

European Women’s Foundation Mná ag neartú na sochaí sibhialta agus 
polaitiúla

45,500

An Bhulgáir National Alliance Voluntary Action Big Brother, Big Sister 31,290

An Mholdóiv HelpAge Ath-chomhtháthú na n-aosach 
leochaileach i bpobal na Moldóive

30,300

An Mholdóiv OSCE Traenáil teanga do státseirbhísigh sa 
Mholdóiv Theas

80,000 1,192,831

Iomlán 6,528,375 6,528,375

Scéim Mhaoiniúcháin na mBalcán agus CIS
 
Tír Eagraíocht Tionscadal Méid €  Tír/
     Réigiún
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An Afganastáin
(€1,110,353) 

Christian Aid Forbairt Talmhaíochta €47,000; Seirbhísí Airgeadais €115,000;  
Neartú na Sochaí Sibhialta €402,436.

564,436

 Concern Slándáil Cúnaimh Bia €148,629; Rialtas & Sochaí Shibhialta €67,500;  
Uisce & Sláinteachas €209,824.

425,953

 GOAL Forbairt Talmhaíochta €7,819; Oideachas €31,507;  
Forbairt Uirbeach, €39,303.

78,629

 Trócaire Forbairt Talmhaíochta  €41,335. 41,335

An Albáin
(€134,218) 

Trócaire Neartú na Sochaí Sibhialta €73,940; Cearta an Duine €60,278. 134,218

Angóla 
(€2,462,537)

Concern Slándáil Cúnaimh Bia €426,137; Neartú na Sochaí Sibhialta €44,376. 470,513

 GOAL Neartú na Sochaí Sibhialta €295,055; Seirbhísí Leighis €197,772;  
Cúram Sláinte Bunúsach €1,138,042;  Leasa Sóisialta€142,126;  
Uisce & Sláinteachas €114,548.

1,887,543

 Trócaire Neartú na Sochaí Sibhialta €104,481. 104,481
An Bhanglaidéis
(€1,041,420) 

Concern Slándáil Cúnaimh Bia €565,500; Bunoideachas €136,200; Cúram Sláinte 
Bunúsach €70,000; Cothú Bunúsach €208,500.

980,200

Trócaire Faoiseamh Éigeandála €61,220 61,220
An Bhrasaíl
(€43,825)

Trócaire Neartú na Sochaí Sibhialta 643,825. 43,825

 €424,023) Trócaire Cúnamh do Dhídeanaithe €156,432; Neartú na Sochaí Sibhialta €276,591. 424,023

An Bhurúin
(€507,656) 

Concern Slándáil Cúnaimh Bia €251,676; Bunoideachas €116,987; Cúram Sláinte 
Bunúsach €138,993

507,656

An Chambóid
(€829,147) 

Concern Seirbhísí Airgeadais €160,000; Neartú na Sochaí Sibhialta €420,000. 580,000

 Trócaire Neartú na Sochaí Sibhialta €249,147. 249,147

An Cholóim
(€775,490) 

Christian Aid Cearta an Duine €335,000. 335,000

 Trócaire Forbairt Talmhaíochta  €200,877; Neartú na Sochaí Sibhialta €239,613. 440,490

PD an Chongó
(€1,914,238)

Concern Slándáil Cúnaimh Bia €618,968; Cothú Bunúsach €267,480. 886,448

 GOAL Forbairt Talmhaíochta €84,507; Oideachas €81,031;  
Seirbhísí Leighis €266,284; Cothú Bunúsach €340,612;  
Forbairt Tuaithe €99,295; Uisce & Sláinteachas €156,061. 

1,027,790

An tSalvadóir 
(€375,746) 

Trócaire Forbairt Talmhaíochta €64,389; Neartú na Sochaí Sibhialta €182,765; Beartas 
Fostaíochta €128,592.

375,746

An Eiritré
(€1,622,573) 

Concern Seirbhísí Airgeadais €5,935; Neartú na Sochaí Sibhialta €276,133; Cúnamh 
Bia/Slándáil €832,905.

1,114,973

 Self Help
Development
International
(SHDI)

Forbairt Talmhaíochta €507,600. 507,600

An Aetóip  
(€3,620,603)

Concern Slándáil Cúnaimh Bia €171,334; Oideachas €268,429; Cúram Sláinte 
Bunúsach €255,647.

695,410

SCÉIM na gCLÁR ILBHLIANTÚIL (MAPS)

Áit  NGO Cur Síos Deontas e

Iarscríbhinn 15
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SCÉIM na gCLÁR ILBHLIANTÚIL (MAPS)

Áit  NGO Cur Síos Deontas e  GOAL Forbairt Talmhaíochta €109,399; Áiseanna Oideachasúla €285,904; 
Oideachas Bunúsach €14,048; Neartú na Sochaí Sibhialta €3,140;  
Cúram Sláinte Bunúsach €597,049; Seirbhísí Leasa Shóisialta €47,788; 
Forbairt Tuaithe €285,495; Uisce & Sláinteachas €705,729.

2,045,552

 SHDI Forbairt Talmhaíochta €497,260. 497,260
 Trócaire Forbairt Talmhaíochta €223,135; Neartú na Sochaí Sibhialta €104,481; 

Cúram Sláinte Bunúsach €14,580; Uisce & Sláinteachas €40,185.
382,381

Guatamala
(€296,435) 

Trócaire Forbairt Talmhaíochta €11,507; Neartú na Sochaí Sibhialta €133,397; Cearta 
an Duine €115,365; Forbairt Tuaithe €36,167.

296,435

Háití 
(€925,937)

Concern Slándáil Cúnaimh Bia €92,539; Bunoideachas €228,709; Cúram Sláinte 
Bunúsach €514,889.

836,137

 Trócaire Forbairt Talmhaíochta €31,467; Neartú na Sochaí Sibhialta €58,333. 89,800

Honduras
(€1,144,535) 

GOAL Oideachas €35,618; Neartú na Sochaí Sibhialta €534,051. 569,669

 Trócaire Forbairt Talmhaíochta €16,074; Faoiseamh Éigeandála €28,130;  
Neartú na Sochaí Sibhialta €298,187; Cearta an Duine €19,495;  
Beartas Fostaíochta €192,888; Uisce & Sláinteachas €20,093.

574,866

An India 
(€2,121,084)

Concern Seirbhísí Airgeadais €43,331; Cúnamh Bia/Slándáil €144,437;  
Neartú na Sochaí Sibhialta €293,688. 

481,456

 GOAL Áiseanna Oideachais €319,785; Oideachas Bunúsach €70,025; Seirbhísí 
Leighis €63,531; Smacht GGT €25,201; Cúram Sláinte Bunúsach €42,785; 
Seirbhísí Leasa Shóisialta €214,151; Forbairt Uirbeach €11,129; Forbairt 
Tuaithe €401,659; Uisce & Sláinteachas €184,505. 

1,332,771

 Trócaire Forbairt Talmhaíochta €45,515; Neartú na Sochaí Sibhialta €261,342. 306,857
Éire 
(€2,224,095)

Christian Aid Riarachán 186,681

 Concern Riarachán 862,400
 GOAL Riarachán 548,233
 SHDI Riarachán 152,940
 Trócaire Riarachán 473,841
An Chéinia
(€2,383,771) 

Concern Bunoideachas €298,000; Oideachas Bunúsach €48,000;  
Uisce & Sláinteachas €14,000. 

360,000

 GOAL Oideachas Bunúsach €448,314; Seirbhísí Leighis €1,280;  
Cothú Bunúsach €24,324; Smacht GGT €151,024;  
Seirbhísí Leasa Shóisialta €175,059; Forbairt Uirbeach €168,805.

968,806

 SHDI Forbairt Talmhaíochta €376,000. 376,000
 Trócaire Forbairt Talmhaíochta €91,392; Neartú na Sochaí Sibhialta €146,739; Cearta 

an Duine €328,062; Smacht ar Ghalair Thógálacha €65,289;  
Uisce & Sláinteachas €47,484.

678,965

An Chosaiv
(€79,381)

Trócaire Neartú na Sochaí Sibhialta €79,381. 79,381

Laos 
(€161,815)

Concern Seirbhísí Airgeadais €61,750; Neartú na Sochaí Sibhialta €100,065. 161,815

An Libéir Concern Cúnamh Bia/Slándáil €250,000. 250,000
(€389,447) Trócaire Forbairt Talmhaíochta €32,952; Neartú na Sochaí Sibhialta €86,220; 

Oideachas Bunúsach €20,275.
139,447

An Mhaláiv
(€2,238,830) 

Concern Cúnamh Bia/Slándáil €557,748;  Cothú Bunúsach €566,477. 1,124,225

 GOAL Forbairt Talmhaíochta €74,584;  Smacht GGT €60,499. 135,083
 SHDI Forbairt Talmhaíochta €592,200. 592,200

Áit  NGO Cur Síos Deontas e
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 Trócaire Neartú na Sochaí Sibhialta €249,147; Cearta an Duine €58,078; Forbairt 
Tuaithe €80,097.

387,322

Mósaimbíc
(€1,779,076) 

Concern Bunoideachas €833,058; Neartú na Sochaí Sibhialta €40,000. 873,058

 GOAL Neartú na Sochaí Sibhialta €339,809; Leas Sóisialta €20,823. 360,632

 Trócaire Neartú na Sochaí Sibhialta €358,857; Forbairt Talmhaíochta €186,529. 545,386

An Nigéir
(€146,224) 

Trócaire Neartú na Sochaí Sibhialta €88,041; Forbairt Talmhaíochta €58,183. 146,224

An Nígir
(€132,000)

Concern Bunoideachas €132,000. 132,000

Nicearagua
(€311,836) 

Trócaire Neartú na Sochaí Sibhialta €245,832; Forbairt Talmhaíochta €66,004. 311,836

An Phalaistín 
(€348,500)

Christian Aid Cearta an Duine €348,500. 348,500

An Phacastáin
(€514,746) 

Concern Cúnamh Bia/Slándáil €344,591; Cúram Sláinte Bunúsach €107,509;  
Uisce & Sláinteachas €62,646.

514,746

Peiriú
(€143,575)

Trócaire Neartú na Sochaí Sibhialta €28,130; Forbairt Talmhaíochta €40,185;  
Cearta an Duine €75,260.

143,575

Na hOileáin 
Fhilipíneacha
(€226,830) 

GOAL Neartú na Sochaí Sibhialta €44,520; Seirbhísí Leighis €2,920. 47,440

 Trócaire Neartú na Sochaí Sibhialta €32,148; Forbairt Talmhaíochta €147,242. 179,390

Ruanda
(€1,764,216)

Concern Cúnamh Bia/Slándáil €530,000; Oideachas Bunúsach €90,942. 620,942

An Afraic Theas Trócaire Neartú na Sochaí Sibhialta €125,303. 125,303

 Trócaire Forbairt Talmhaíochta €334,773; Seirbhísí Airgeadais €301,679; Neartú na 
Sochaí Sibhialta €506,821.

1,143,274

Seirbia 
Montainéagró
(€67,123)

Trócaire Neartú na Sochaí Sibhialta €67,123. 67,123

Siarra Leon
(€2,534,630) 

Christian Aid Neartú na Sochaí Sibhialta €352,396; Cearta an Duine €220,000. 572,396

 Concern Cúnamh Bia/Slándáil €391,554; Bunoideachas €254,953;  
Cúram Sláinte Bunúsach €485,153.

1,131,660

 GOAL Neartú na Sochaí Sibhialta €98,430; Cúram Sláinte Bunúsach €100,427;  
Leasa Sóisialta €330,737; Uisce & Sláinteachas €240,018.

769,612

 Trócaire Neartú na Sochaí Sibhialta 60,962

An tSomáil  
(€1,085,959)

Concern Cúnamh Bia/Slándáil €266,340; Bunoideachas €220,091;  
Uisce & Sláinteachas €138,248. 

624,679

 Trócaire Sláinte €253,166; Iltaobhach €208,114. 461,280

An tSúdáin 
(€2,966,962)

Concern Neartú na Sochaí Sibhialta €144,689; Cúnamh Bia/Slándáil €180,000;  
Uisce & Sláinteachas €170,000.

494,689

 GOAL Áiseanna Oideachais agus Traenála €281,683; Cúram Sláinte Bunúsach 
€1,583,183; Uisce & Sláinteachas €16,330; Seirbhísí Leighis €35,374.

1,916,570

 Trócaire Neartú na Sochaí Sibhialta €192,665; Faoiseamh Éigeandála €235,780; 
Forbairt Talmhaíochta  €127,258.

555,703

An Tansáin
(€712,113) 

Concern Neartú na Sochaí Sibhialta €51,762; Cúnamh Bia/Slándáil €415,472. 467,234

 Trócaire Neartú na Sochaí Sibhialta €244,879. 244,879

Áit  NGO Cur Síos Deontas e

Iarscríbhinn 15 ar lean
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An Tíomóir 
Thoir
(€240,364)

Concern Slándáil Cúnaimh Bia €197,860; Neartú na Sochaí Sibhialta €22,547. 220,407

 Trócaire Neartú na Sochaí Sibhialta €19,957. 19,957

Uganda Concern Cúnamh Bia/Slándáil €560,899. 560,899

(€3,322,501) GOAL Forbairt Talmhaíochta €273,871; Oideachas  Bunúsach €50,137;  
Neartú na Sochaí Sibhialta €1,434,462; Smacht GGT €152,339.

1,910,809

 SHDI Forbairt Talmhaíochta €423,000. 423,000
 Trócaire Forbairt Talmhaíochta €179,906; Seirbhísí Airgeadais€85,996;  

Neartú na Sochaí Sibhialta €72,333; Cearta an Duine €30,383;  
Galair Thógálacha €59,176.

427,793

An tSaimbia
(€398,473)

Trócaire Neartú na Sochaí Sibhialta €375,846; Faoiseamh Éigeandála €22,627. 398,473

An tSiombáib
(€317,744) 

Trócaire Trócaire Neartú na Sochaí Sibhialta €60,204;  
Forbairt Talmhaíochta €32,171; Cearta an Duine €225,369.

317,744

Idirnáisiúnta GOAL Neartú na Sochaí Sibhialta €131,277; 131,277

(€2,001,597) Trócaire Neartú na Sochaí Sibhialta €328,373; Forbairt Talmhaíochta €878,712; 
Faoiseamh Éigeandála €104,915; Cúnamh do Dhídeanaithe; Cearta an Duine 
€48,222; Il-earnáil €187,530; Tacaíocht d’Eagraíochtaí Neamhrialtasacha 
Náisiúnta €75,793; Uisce & Sláinteachas €150,024.
 

1,870,320

Áit  NGO Cur Síos Deontas e

Tabhair do d’aire: Tá na figiúirí seo bunaithe ar chaiteachas iarbhír in 2005 na n-eagraíochtaí a fuair na deontais
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Cómhaoiniú Na n-Eagraíochtaí Neamhrialtasacha – Scéim Bhlocdheontais   
    
NGO Tír Earnálacha  Deontas € 

Action Aid AN INDIA Bunscileanna saoil 92,800 
 AN CHEINÍA Bunscileanna saoil 150,000 
 AN MHALÁIV Áiseanna Oideachais 50,000 
 AN MHALÁIV Bunscileanna saoil  150,000 
 NEIPEAL Bunscileanna saoil 200,000 
 UGANDA Bunscileanna saoil 100,000 
 VÍTNEAM Bunscileanna saoil 150,000 
 ÉIRE Riarachán 37,200
 
  Iomlán 930,000 
    

Oxfam AN MHALÁIV Forbairt Tuaithe  190,000 
 RUANDA Forbairt Tuaithe  200,000 
 AN TANSÁIN Forbairt Tuaithe 320,000 
 UGANDA Forbairt Tuaithe 185,000 
 ÉIRE Riarachán 35,000
 
  Iomlán 930,000 
    

World Vision SEAD Cúram Sláinte Bunúsach 114,329 
 AN CHEINÍA Cúram Sláinte Bunúsach  83,825 
 AN MHÁRATÁIN Cúram Sláinte Bunúsach 166,130 
 AN tSEINEAGEÁIL Bunscileanna saoil 98,902 
 AN tSEINEAGEÁIL Cearta an Duine 26,843 
 AN TANSÁIN Cúram Sláinte Bunúsach 258,062 
 UGANDA Bunoideachas  144,709 
 ÉIRE Riarachán 37,200
 
  Iomlán 930,000
 
  

Iarscríbhinn 16
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Cómhaoiniú na n-Eagraíochtaí Neamhrialtasacha – Príomhscéim

Tír NGO Earnáil Méid €

An Bhanglaidéis Christian Blind Mission Seirbhísí Leighis 66,695

An Bhotsuáin  Skillshare International (Éire) Áiseanna Oideachais  37,321

Camarún Plan International Bunscileanna Saoil    100,000

An Aetóip Comhpháirtíocht SEIF na hAfraice Seirbhísí Leighis 38,000

An Aetóip Christian Children’s Fund  (Éire) Uisce/Sláinteachas Bunúsach    98,368

An Aetóip Child Aid Ireland Seirbhísí Talmhaíochta    93,528

An Aetóip Refugee Trust Seirbhísí Talmhaíochta    68,627

An Ghaimbia Aidlink  Áiseanna Oideachais         57,092

Gána Children in Crossfire Uisce/Sláinteachas Bunúsach    97,129

An Ghuine Children in Crossfire Forbairt Tuaithe  82,149

India Child Aid Ireland Áiseanna Oideachais  11,900

  Uisce/Sláinteachas Bunúsach     7,280

India Lepra Ireland Seirbhísí Leighis  59,241

India Sight Savers International        Seirbhísí Leighis  96,396

An Chéinia Aidlink  Uisce/Sláinteachas Bunúsach  208,897  

 Aidlink       Uisce/Sláinteachas    70,444

An Chéinia Christian Blind Mission Áiseanna Oideachais  100,000

An Chéinia Children in Crossfire Bainistíocht Dramhaíola   96,484

An Chéinia ICROSS Ireland Seirbhísí Leighis  225,964

Mailí Plan International Uisce/Sláinteachas  94,364

An Mhaláiv Bóthar Táirgeacht Bharr Bia        66,000

 Bóthar   Forbairt Thionsclaíoch  27,300

An Mhaláiv Children in Crossfire  Bainistíocht Dramhaíola  98,582

An Mhaláiv Plan International Áiseanna Oideachais  54,642

An Mhaláiv War on Want TÉ Seirbhísí Leighis       91,670

An Mhongóil Iontaobhas Jampa Ling     Bunscileanna Saoil     30,721

Mósaimbíc Aidlink  Áiseanna Oideachais  38,284

 Cumann Cathaoireacha    

 Rothaí na hÉireann Áiseanna Oideachais  99,880

An Nigéir  Children in Crossfire  

  Bainistíocht Dramhaíola  45,016

An Afraic Theas Tionscadail um Fhorbairt  Bunscileanna Saoil     71,543

  Oideachais Protea 
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Cómhaoiniú na n-Eagraíochtaí Neamhrialtasacha – Príomhscéim

Tír NGO Earnáil Méid €

An Tansáin AidLink  Bainistíocht Dramhaíola   35,557

   Christian Blind Mission Cúram Sláinte Bunúsach   66,524

 GORTA Uisce/Sláinteachas    98,246

 Plan International Oideachas Luath-Óige   93,994

An Téalainn Tionscadal Life Home Seirbhísí Leighis 100,000

Tíomóir Thoir Plean International Áiseanna Oideachais   70,567

Uganda Aidlink Áiseanna Oideachais   63,651

 Aidlink Uisce/Sláinteachas Bunúsach 36,223

 Aidlink Uisce/Sláinteachas    52,039

Uganda Iontaobhas Fields of Life Áiseanna Oideachais   42,943

Uganda War on Want TÉ Forbairt Tuaithe  99,649      

An tSaimbia  Christian Children’s Fund Seirbhísí Leighis   92,799

 Ireland   
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Comhaoiniú na nEagraíochtai Neamhrialtasacha - Scéim Áitiúil  

An 
Bhanglaidéis

Foundation for Human 
Development (FDH)

Deontas don FDH (Foundation for Human 
Development) chun feabhas a chur ar 
Shlándáil Slite Beatha na dTeaghlach is 
Boichte/na mBan i gCeantair  Sherpur agus 
Netrakona 

Mná & Cúrsaí 
Forbartha

25,310 

Socio Economic 
Rural Advancement Association 

Deontas don SERAA (Socio Economic 
Rural Advancement Association) don 
Forbairt Shoch-eacanamaíoch trí acmhainn 
Micrea-airgeadais a fhorbairt 

Micrea-Airgeadas 7,921 

An Bhrasaíl Assoc. Moradores da Colônia 
Cinco Mil,

Trealamh le haghaidh clinic shláinte Sláinte 2,142 

Fraternidade Kayman Oiliúint i scileanna praiticiúla do dhaoine 
atá ina gcónaí i slumaí 

Oiliúint 17,319 

Instituto Paulo Freire Oiliúint i scileanna forbartha pobail do 
phearsanra atá ag obair le heagraíochtaí 
neamhrialtasacha

Oiliúint 30,335 

An tSín New China Link Píopaí nua in áit na bpíopaí briste i 
sráidbhaile iargúlta 

Uisce & 
Sláintíocht

3,000 

HAO Oiliúint do mhúinteoirí a mhúineann leanaí 
le riachtanais speisialta

Oideachas 6,000 

Shaanxi Research Association for 
Women and Families (SWARF)

An líon ban ar choistí sráidbhailte a mhéadú Mná & Cúrsaí 
Forbartha

26,000 

Coiste Sráidbhaile Shag Si  Bunscoil a Thógáil Oideachas 20,000 

Shanxi Huiling Ionad Comhordúcháin a Bhunú 
d’eagraíochtaí neamhrialtasacha atá i mbun 
oibre le leanaí faoi mhíchumas 

Sláinte 20,000 

Gairmscoil Béarla a mhúineadh do leanaí i ngairmscoil Oideachas 5,258 

An Éigipt Scoil Bon Pasteul Shubra, Caireo Uasghrádú ar chóras séarachais scoile Oideachas 20,000 

Institiúid Chaireo do Staidéir 
Chearta Daonna

Oiliúint a chur ar mhic léinn ollscoile i 
gcúrsaí cearta daonna 

An tSochaí 
Shibhialta a 
Neartú

12,500 

Ionad Saoil do Dhaoine faoi 
Mhíchumas

Ardaitheoir a shuiteáil do leanaí faoi 
mhíchumas 

Sláinte 9,300 

Deoise Easpagach na hÉigipte Uasghrádú ar áiseanna scoile: Menouf. Oideachas 10,755 

Tionscadal Mhná Rialta  Comboni 
chun oiliúint a chur ar altraí

Altraí a thraenáil chun obair a dhéanamh 
san Éigipt Uachtarach

Sláinte 11,076 

IDI – An Earnáil Turasóireachta Seimineár Oiliúna sa turasóireacht Oiliúint 3,500 

Cumann Forbartha nua don 
Fhorbairt Shóisialta   
Al Fustat - Caireo

Uasghrádú ar dhá bhunscoil; oiliúint a 
chur ar mhúinteoirí; gníomhaíochtaí seach-
churaclaim a cheapadh.

Oideachas 25,686 

Séipéal an Chroí Rónaofa, Caireo Riachtanais Oideachais mhuintir na Súdáine Oideachas 2,000 

Think & Do Clinic Shláinte Shoubr, Caireo. Sláinte 6,000 

Think & Do Tionscadal micrea-chreidmehasa, An Éigipt 
Uachtarach 

Micrea-Airgeadas 7,000 

Vicariate Apostolic -Cathair 
Alastair

Cúram Sláinte agus Oideachas do theifigh 
ón tSúdáin

Sláinte 10,000 

Tír Earnáil Méid €
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Gána Bráithre na Toirbhearta Bráithre na Toirbhearta Forbairt Pobail 
agus Tuaithe

23,168 

Concern Universal Concern Universal Forbairt Pobail 
agus Tuaithe

25,159 

Séipéal an Aoire Mhaith Scoil Forbairt Pobail 
agus Tuaithe

18,315 

Siúracha Misinéireachta Our Lady 
of Apostles

Coláiste Oiliúna OLA Oideachas 20,513 

An India Deepalaya Mná a chumhachtú, Príomhshruthú ar 
Leanaí le Cumais Éagsúla agus ar  Leanaí 
nach bhfuil ag freastal ar scoil trí mheán 
Grúpaí/Struchtúir Phobail in Madanpur, 
Khadar, Delhi Theas

Mná & Cúrsaí 
Forbartha

23,250 

Eagraíocht um Fhorbairt Tuaithe, 
Tamil Nadu

Tionscadal Bláthadóireachta do Mhná Mná & Cúrsaí 
Forbartha

26,000 

Cumann Forbartha Sláinte an 
Phobail, Asha

Tionscadal Forbartha Sláinte an Phobail ag 
Páirc Amar, Zahira

Sláinte 26,000 

Aonad Uirbeach CINI Asha de 
chuid an Child In Need Institute

Feabhas a chur ar Thorthaí Sláinte an Linbh 
trí mheán na Rannpháirtíochta Pobail

Sláinte 26,000 

Cumann Seirbhísí Sóisialta Feasacht agus Cóireáil Sláinte i gCeantair 
Athlonnaithe  (Rahat)

Sláinte 25,915 

Mitali Sangha Aistriú Teicneolaíochta agus Tacaíocht 
Táirgeachta do Mhicrea-Fhiontair 

Micrea-Airgeadas 19,977 

Sisters of the Destitute, Ospidéal 
Jyothi

Trealamh don tSaotharlann Éigeandála 
Chliniciúil

Sláinte 14,700 

ICECD, Ahmedabad Eagraíocht um Chumhachtú 
Socheacnamaíoch an Phobail trí mheán na 
ríomhfhoghlama

Oiliúint 26,000 

Women’s Political Watch An dúshlán a bhaineann le VEID/SEIF agus 
an cath ina choinne

VEID/SEIF 18,278 

Cumann an Linbh agus na Sochaí Cúram Sláinte Bunúsach Tuaithe Sláinte 25,603 

Cumann Tagore don Fhorbairt 
Tuaithe 

Clár Forbartha Inbhuanaithe Tuaithe trí 
mheán na TFC 

Forbairt Pobail 
agus Tuaithe 

25,960 

Cumann Carthanachta Ind-
Eorpach

Scoil Mháithreánach an INECA don 
Oideachas Bunúsach

Oideachas 22,800 

Community For Action And Food 
Production (CAFARD)

Forbairt ar Mhicrea-fhiontair trí Ghrúpaí 
Ban Féinchabhracha 

Micrea-Airgeadas 18,262 

Iontaobhas Belaku Giniúint Ioncaim do Mhná in Kanakapura 
Taluk, Ceantar Tuaithe Bangalore

Mná & Cúrsaí 
Forbartha

16,720 

Paschim Banga Krira-O-Janakalyan 
Parishad

Oideachas um Chosc GGT/VEID/SEIF 
agus Clár Idirghabhála le haghaidh Leanaí 
Sráide, Oibrithe a bhíonn ag plé le cúrsaí 
gnéis agus Daoine Óga a oibríonn i 
gceantair sholais dhearg Kolkata

VEID/SEIF 7,180 

Cumann Oideachais Jan Jagriti Trealamh agus Troscán don Oideachas 
Foirmiúil agus Neamhfhoirmiúil do na 
Ceantair atá Lag go hEacnamaíoch in 
Iarthuaisceart Delhi 

Oideachas 17,521 

Tír Earnáil Méid €

Iarscríbhinn 18 ar lean
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Help Age India Teacht orthu siúd nár thángthas orthu Forbairt Pobail 
agus Tuaithe

12,832 

Cumann Leasa na bhFear Óg Uisce & Sláintíocht Uisce & 
Sláintíocht

20,779 

An Institiúid don Mhalartú 
Forbartha

Clár um Athbheochan na Talún Tirime 
chun Oiliúint a chur ar Dhaoine maidir le 
Slándáil Bia 

Forbairt Pobail 
agus Tuaithe

7,796 

Cumann na nDaoine don Fhorbairt 
Tuaithe

Micrea-fhiontair a chothú atá nasctha le 
Talmhaíocht chun Slite Beatha Inbhuanaithe 
a Chothú do Mhná 

Forbairt Pobail 
agus Tuaithe

20,000 

Iontaobhas um Fhuascailt agus 
Forbairt na mBan 

Acmhainn a Fhorbairt san Oideachas maidir 
le Cearta agus Forbairt 

Mná & Cúrsaí 
Forbartha

5,781 

An tIonad um Atógáil Shóisialta Cur le héifeacht na n-eagraíochtaí 
neamhrialtasacha agus iad ag dul i ngleic le 
saincheisteanna a bhaineann le VEID/SEIF 

VEID/SEIF 11,360 

Social Action, Delhi Clár atáirgthe agus Linbh i bpobal 
dlúthdhaonra in Oirthuaisceart Delhi

Mná & Cúrsaí 
Forbartha

20,655 

Team for Education and 
Action Trust

Bunoideachas do Leanaí na nOibrithe a 
tháinig ar imirce

Oideachas 4,262 

Iontabhas Mahila Sewa Oideachas Faisnéis-dhírithe do Chailíní sna 
déaga

Mná & Cúrsaí 
Forbartha  

18,315 

Action for Autism Aonad Oiliúna, Forbartha Scileanna agus 
Silte Beatha a Bhunú do Thuismitheoirí a 
bhfuil Leanaí le huathachas acu, do Mhná 
faoi Mhíbhuntáiste Eacnamaíoch agus do 
Dhaoine Fásta Óga le huathachas 

Oiliúint 26,000 

Chetanalaya Cosc a chur le saothar leanaí agus Cearta 
Oideachais a Chothú

An tSochaí 
Shibhialta a 
Neartú

26,000 

Arunodaya Teacht orthu siúd nár thángthas orthu trí 
Chlinicí Soghluaiste do Dhaille Inchoiscthe

Sláinte 26,000 

Ahimsa  Scileanna láimhe cruthaitheacha don 
Oiliúint Forbartha Fhéintuilleamaíoch

Oiliúint 26,000 

Deontas don National Council 
For Promotion Of Employment Of 
Disabled People (NCPEDP)

Ceiliúradh ar an Lá Domhanda do Dhaoine 
faoi Mhíchumas

Oiliúint 1,994 

CAFARD Bith-sciath do Cheantair ar bhuail Súnámaí 
na hÁise iad 

An Comhshaol 3,000 

Cumann na Toirbhirte Halla ilchuspóra a thógáil do Dhaoine faoi 
Mhíchumas

Forbairt Pobail 
agus Tuaithe

5,000 

An tAth. Thomas Lynch, Dhyan 
Ashram, Madhya Pradesh

Díonra do Thithe i Sráidbhailte Forbairt Pobail 
agus Tuaithe

2,000 

Misean Lobhra I Revived The Mahatma” comórtas do 
scoileanna chun Feasacht a spreagadh 
maidir le lobhra

Sláinte 2,500 

YWCA, New Delhi Taispeántas Chrysanthemum i gcabhair ar 
chailíní ar bheagdheiseanna

Mná & Cúrsaí 
Forbartha

1,000 

Baikuntapur Tarun Sangha Sláinte agus Fothain in Sunderbans ar 
bhuail tuillte iad

Sláinte 3,000 

Tír Earnáil Méid €
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An Iordáin Tionscadal Clubtheach Tionscadal TFC Ógra in Amman, Béal 
Feirste, Baile Átha Cliath & Ramallah

Forbairt Pobail 
agus Tuaithe

1,000 

Tionscadal Clubtheach Oiliúint ar Leanaí agus TFC Oiliúint 3,565 

Cumann Dí-mhianadóireachta Oiliúint dí-mhianadóireachta Oiliúint 8,913 

Tionscadal Turasóireachta Tionscadal Oiliúna Turasóireachta Oiliúint 8,913 

Operation Smile: 
Cleft Centre

Cúram Leighis do leanaí le carball scoilte Sláinte 16,850 

Operation Smile: Misean Leighis Áitiúil Sláinte 4,050 

Stephen Lee Tionscadal oiliúna sa tsaoirseacht chloiche Oiliúint 8,913 

IDI Ceardlann Oiliúna Oiliúint 13,357 

YWCA Feistí/Daingneáin Cúrsaí Pobail 22,282 

Cumann N. Uinseann de Pól Tionscadal chun acmhainn a fhorbairt Cúrsaí Pobail 20,054 

An Nigéir Franciscan Missionaries of the 
Divine Motherhood

2 Bhloc seomraí ranga bunscoile a thógáil Forbairt Pobail 
agus Tuaithe 

22,639 

Family Care Eduvision Tollpholl a cheangal leis an gcóras soláthair 
uisce i mbunscoil

Forbairt Pobail 
agus Tuaithe

5,345 

Forbairt Thuaidh Theas Iasachtaí agus oiliúint a sholáthar 
d’fheirmeoirí

Forbairt Pobail 
agus Tuaithe

7,358 

Partners for Christian 
Empowerment Network

12 tollpholl a dhruileáil, 24 leithreas a 
thógáil agus oiliúint a chur ar dhaoine 
maidir leis na nithe sin

Forbairt Pobail 
agus Tuaithe

24,356 

Pro-Family Life Association 
of Nigeria (PLAN) 

Ábhar Feasachta faoi SEIF a dháileadh Forbairt Pobail 
agus Tuaithe

603 

Scoil an Teaghlaigh Naofa 3 sheomra ranga bunscoile a thógáil Oideachas 7,979 

Fondúireacht Oideachais DOMA Maoiniú a chur ar fáil do chlár samhraidh 
le hoiliúint a chur ar mhic léinn agus ar 
mhúinteoirí i mbunscoileanna i mata agus 
eolaíocht scoile

Oideachas 3,016 

Fondúireacht Caomhnaithe na 
Nigéire

seallaí saoire do thurasóirí a thógáil in aice 
le páirc náisiúnta eiceathurasóireachta

Talmhaíocht 17,570 

Centre for Appropriate Technology 
for Women (CAPTEC)

Tógáil, agus oiliúint ar mhná i gcúrsaí 
bainistíochta in áis deataithe iasc

Mná & Cúrsaí 
Forbartha 

9,811 

Ionad Leighis an Easpaig Murray Iasachtaí agus oiliúint a sholáthar 
d’fheirmeoirí 

Sláinte 8,474 

Ionad na mBan don tSíocháin agus 
don Fhorbairt 

Gairmoiliúint agus oiliúint sa ghnó a 
sholáthar do chailíní agus do mhná 

Mná & Cúrsaí 
Forbartha

20,440 

Cumann Bhaintrigh Zerephat 3 bhloc seomraí ranga a thógáil chun 
oiliúint a chur ar mhná i ngníomhaíochtaí 
ginte ioncaim 

Mná & Cúrsaí 
Forbartha

7,182 

Ospidéal Meitidisteach na Croise 
Deirge

Bardaí leithlise do leanaí a thógáil san 
ospidéal

Sláinte 13,214 

Cumann Forbartha Uisce Cheantar 
Gulak 

2 thollpholl agus 4 thobar lámhthochailte a 
thógáil 

Uisce & 
Sláintíocht

12,553 

An Coimisiún um Idirphlé 
Idirchreidimh

Maoiniú le haghaidh ceardlann ar 
chaoinfhulaingt idirchreidimh; tacú le 
húllord chun ioncam a sholáthar do 
cheardlanna eile amach anseo

Forbairt Pobail 
agus Tuaithe

5,975 

Tír Earnáil Méid €

Iarscríbhinn 18 ar lean
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Comharchumann Ilchuspóra na 
mBan in Rahama 

Oiliúint i ngairmscileanna agus maoiniú i 
bhfoirm iasachta do mhná

Mná & Cúrsaí 
Forbartha

13,818 

Ionad um Chearta Daonna agus 
Réiteach Aighnis 

Claí a thógáil mórthimpeall áitreabh na 
hoifige

An tSochaí 
Shibhialta a 
Neartú

15,807 

Gluaiseacht Hope Foundation Tollphoill a sholáthar mar aon le soláthar 
uisce trí phíobáin chuig 3 shráidbhaile

An tSochaí 
Shibhialta a 
Neartú

6,239 

Cumann Mhisinéirí na hAfraice Tobair a sholáthar Forbairt Pobail 
agus Tuaithe

18,868 

Sponsor a Child Seomraí sa bhreis in dhá dhílleachtlann agus 
oiliúint do mhúinteoirí maidir le ríomhairí 
a úsáid

Forbairt Pobail 
agus Tuaithe  

13,987 

YMCA, Mada Hills 10 dtobar a thochailt agus píobáin uisce a 
shuiteáil in 2 shráidbhaile

Forbairt Pobail 
agus Tuaithe

3,774 

An Coimisiún Dlí agus Cirt agus 
Síochána 

Oiliúint i ngairmscileanna agus maoiniú i 
bhfoirm iasachta do mhná

An tSochaí 
Shibhialta a 
Neartú

3,948 

Cáilíní sna Déaga a Chumhachtú Oiliúint i ngairmscileanna agus oiliúint 
aoslitearthachta do mhná 

Mná & Cúrsaí 
Forbartha

1,887 

Daughters of Charity Bloc seomraí ranga a chríochnú Forbairt Pobail 
agus Tuaithe

25,157 

Ionad Sláinte N.  Monica Leapacha, tochtaí agus piliúir a cheannach 
le haghaidh ionad cúraim shláinte

Sláinte 9,792 

Coláiste Mount LaSalle Seomra ranga a thógáil i réamh-iarbhunscoil Oideachas 3,774 

Tionscadail Síochána agus 
Forbartha

Éascú a dhéanamh ar sheimineáir sa dea-
rialachas agus i réiteach aighnis 

Forbairt Pobail 
agus Tuaithe 

9,434 

Ionad um Shláinte agus Forbairt 
Pobail

Éascú a dhéanamh ar sheimineáir maidir 
le hiniúchadh poiblí a dhéanamh ar réimsí 
rialtais áitiúil

Sláinte 5,342 

Comharchumann Zuma Páirt-thógáil ar áis fáis beacáin agus ionad 
próiseála chun ioncam a ghiniúint n

Forbairt Pobail 
agus Tuaithe

6,289 

Association for the 
Poorest of the Poor

6 sheomra ranga a thógáil i mbloc bunscoile Forbairt Pobail 
agus Tuaithe 

11,887 

Sr. Joan Cosgrove Tacaíocht chun trealamh a sholáthar do 
chlinic cúraim shláinte

Forbairt Pobail 
agus Tuaithe

115 

MSF, Idirghabháil maidir leis an 
mBruitíneach

Imdhíonadh i gcoinne na bruitíní a chur ar 
fáil 

Sláinte 7,047 

Sr. Geraldine Henry, Tollpholl a 
chur sa talamh

Tollpholl a sholáthar Uisce & 
Sláintíocht

1,572 

An 
Phalaistín

Ospidéal Súl N. Eoin– Iarúsailéim Ríomhaire nua a cheannach don 
leabharlann leighis 

Sláinte 882 

Fóram Cultúrtha Al-Nahda Tacaíocht do leabharlann Phobail i gceantar 
Hebron - ceantar faoi mhíbhuntáiste.

Oideachas 1,783 

Palestinian Academic Society for 
the Study  of International Affairs 
(PASSIA)

Ranníocaíocht chun trealamh a cheannach 
don oifig nua PASSIA in Ramallah.

Oideachas 1,783 

Ionad meáin agus Forbartha Al 
Istiqlal media - Hebron

Tacaíocht do riachtanais  oideachais 
na ndaltaí scoile faoi mhíbhuntáiste i 
Seanchathair i Hebron.

Oideachas 3,565 

Tír Earnáil Méid €
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International Palestinian Youth 
League (IPYL) - Hebron

Tionscadal ‘Schools Across Borders’ Oideachas 3,233 

Club na nGasóg Ortadocsach – Bet 
Sahour

Málaí scoile a sholáthar do dhaltaí ó 
theaghlaigh i ngátar

Oideachas 1,245 

Cumann Nour al Ain (do dhaoine 
dalla) – Iarúsailéim

Trealamh a cheannach do scoil na ndall Oideachas 321 

Comhairle na Palaistíne don 
Chaidreamh Eachtrach - Gaza

Tacaíocht chun go bhféadfaí seimineár 
a reáchtáil in Gaza maidir leis an 
gcaidreamh ion-Phalaistíneach agus idirphlé 
idirchreidimh

Forbairt Pobail 
agus Tuaithe

3,992 

An Tansáin Community Research and 
Development Services (CORDS)

Acmhainn na gceannairí sráidbhaile a 
fhorbairt i gceantar Mukulat, Arumeru.

Seirbhísí Leasa 
Shóisialaigh

29,850 

Tanzania Pastoralists and 
Hunters Gatherers-Organisation 
(TAPHGO)

Tuiscint a fháil ar thrádáil beostoc sa 
Tansáin agus dul i bhfeidhm air ag díriú go 
háirithe ar limistéir tréadacha agus agra-
thréadacha

Taighde 
Talmhaíochta

25,000 

Tanzania Grassroot Oriented 
Development (TAGRODE)

Leasuithe dlí talún agus cearta talún pobail 
in Ibumila, Kikombwe agus Sráidbhaile 
Malagosi.

Forbairt Tuaithe 26,635 

Community Development 
Associates (CODEA)

Tionscadal Caomhnaithe Cearta Talún agus 
Acmhainní Nádúrtha

Acmhainní 
Talmhaíochta 
Talún

16,936 

Haki Kazi Catalyst Talún - ábhair oiliúna sa ghnáthchaint 
maidir leis an bplean straitéiseach chun 
dlíthe taún a chur i bhfeidhm

Polasaí 
Oideachais & 
Bainistíocht 
Riaracháin

26,310 

Land Rights Research and 
Resources Institute  
(LARRRI/HAKIARDHI)

Oiliúint i gcearta talún do phobail 
sráidbhailte i nGleann Usangu Valley, i 
gCeantar Mbaral

Oideachas 
& Oiliúint 
Talmhaíochta

20,703 

Ionad Faraja Clár for-rochtana i ndúiche Makiungu i 
gceantar Singida.

Clár Daonra 5,982 

Iontaobhas na Leanaí Sráide ag an 
Ionad Dogodogo

Ionad oiliúna ilchuspóra Dogodogo Bunju. 
Áis iompair 

Oiliúint 5,000 

Comhairle Shráidbhaile Ekenywa Tacaíocht do thionscadal píblíne  Ekenywa Uisce & 
Sláintíocht 

3,704 

Béarla a Fhorbairt sa Tansáin Tacú le tobair a thochailt agus caidéil 
uisce a shuiteáil ag 3 scoil in Mikumi agus 
Kidodi.

Uisce & 
Sláintíocht 

4,231 

Iarscríbhinn 18 ar lean
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Tír Earnáil Méid € Fóirithint Téarnaimh Dhaonnúil    

Tír Iomláin Gníomhaireacht Cur Síos Méid €

An Afraic 1,500,000 Coiste Idirnáisiúnta na Croise Deirge Clár Cosanta na hAfraice 2004-2006 1,500,000
An Bhulgáir 50,000 Coiste Idirnáisiúnta na Croise Deirge Achomharc Tuilte na Bulgáire 50,000
Burkina Faso 176,000 Cumann Croise Deirge na hÉireann Idirghabháil maidir le slite maireachtála in Saiheile 176,000
Burma 500,000 Coiste Idirnáisiúnta na Croise Deirge Cúnamh Éigeandála 500,000
An Bhurúin  Clár Bia Domhanda Cúnamh Bia Éigeandála 500,000
An Bhurúin  UNICEF Nithe neamh-bhia 250,000
An Bhurúin 850,000 UNICEF Uisce agus Sláinteachas 100,000
Poblacht na 400,000 UNICEF Leanaí, Mná ag iompar agus Máithreacha
 hAfraice Láir   atá ag cothú linbh 400,000
Meiriceá Láir  Oifig na Náisiún Aontaithe um  Tuilte Mheiriceá Láir 100,000 
  Chomheagair Cúrsaí Daonnúla  
Meiriceá Láir  Fondúireacht Idirnáisiúnta na Croise Deirge Tuilte Mheiriceá Láir 400,000
Meiriceá Láir 730,000 Trócaire Tuilte Mheiriceá Láir 230,000
An tSín 100,000 Fondúireacht Idirnáisiúnta na Croise Deirge Achomharc Tuilte na Síne 100,000
An Cósta Eabhair  UNICEF Cláir Oideachais, Sláinte/Cothaithe,  
   Uisce/Sláinteachas 500,000
An Cósta Eabhair 774,687 Coiste Tarrthála Idirnáisiúnta Bunchúram Sláinte sa Chósta Eabhair 274,687
DPRK 250,000 Clár Bia Domhanda Achomharc Bia Éigeandála na Cóiré Thuaidh 250,000
Poblacht   Ard-Choimisiún na Náisiún Aontaithe  Riachtanais Dhaonnúla na nDídeanaithe 500,000 
Dhaonlathach   do Dhídeanaithe a filleadh 
an Chongó      
Poblacht  Clár Bia Domhanda Slándáil Bia 500,000 
Dhaonlathach 
an Chongó
Poblacht 1,274,590 OXFAM Cúram Sláinte Poiblí, Kivu Thuaidh 274,590 
Dhaonlathach 
n Chongó
An tSalvadóir  GOAL Tuilte Mheiriceá Láir 50,000
An tSalvadóir 270,000 Christian Aid Tuilte Mheiriceá Láir 220,000
An Eiritré 250,000 Clár Bia Domhanda  Clár Cúnaimh Bia 250,000
An Aetóip 500,000 Clár Bia Domhanda Achomharc Tíre-Comh-Achomharc Daonnúil 500,000
Mór-Lochanna 250,000 Oifig um Chomheagar Cúrsaí Daonnúla Comheagar na nOibríochtaí Daonnúla 250,000
An India  GOAL Faoiseamh Éigeandála do Phobail a ndeachaigh  
   an Súnamaí i Tamil Nadu i gcion orthu 485,000
An  India  Concern Faoiseamh Éigeandála do Tamil Nadu &  
   Pondicherry 435,993
An India  OXFAM Nithe neamhbhia d’Íosphartaigh an tSúnamaí 250,000
An India  Christian Aid Cúnamh Éigeandála Daonnúil/Bunriachtanais 250,000
An India  Gorta Clár Faoisimh Éigeandála do Bhailte ar bhuail  
   an Súnamaí iad, Tamil Nadu 100,000
An India 1,720,993 Hope Foundation Faoiseamh Achainne Súnamaí 200,000
An Indinéis  Trócaire Faoisimh Éigeandála Súnamaí 300,000
An Indinéis  OXFAM Nithe neamhbhia do Phobail faoi éifeachtaí  
   an Chrith Talún in Aceh 250,000
An Indinéis  Ciste Críostaí na Leanaí Cúram & Cosaint  Leanaí i gCampaí na  
   nDaoine Asáitithe Intíre 165,500
An Indinéis  Cór Síochána Clár Téarnaimh Slite Maireachtála na  
   mBan Cabhrach 278,784
An Indinéis  Concern   Clár Téarnaimh Comhtháite 1,979,000
An Indinéis  Trócaire Clár Téarnaimh Comhtháite 750,000
An Indinéis  Cór Síochána Aisghabháil na Slite Maireachtála 350,000
An Indinéis  UNDP Acmhainn Atógála a Fhorbairt 1,000,000
An Indinéis  Eagraíocht Idirnáisiúnta Saothair Clár Slite Maireachtála na mBan 250,000
An Indinéis  Eagraíocht Fhorbartha Idirnáisiúnta Dlí Cúnamh Dlí um Athshocrú agus Oidhreacht 150,000
An Indinéis 6,473,284 An Banc Domhanda Iontaobhas Ildeontóra 1,000,000
Idirnáisiúnta  Oifig um Chomheagar Cúrsaí Daonnúla Iontaobhas don Chiste Roghléanach  
   um Fhaoiseamh Achainne 90,000
Idirnáisiúnta  Ionad do Chaidreamh Daonnúil Tógáil Síochána agus Réiteach Coinbhleachta 200,000



�2 www.irishaid.gov.ie

T
uarasáil B

hliantúil 2005

Idirnáisiúnta  Coiste Cúnaimh Forbartha Tionscadal Píolótach trí DAC-OECD  
   (Freagairt Daonnúil in Athbhreithnithe) 100,000
Idirnáisiúnta  Tionscadal Freagrachta Daonnúil Foras Idirnáisiúnta a chaomhnaíonn Prionsabal  
   na Freagrachta 70,000
Idirnáisiúnta  People in Aid Tacaíocht d’Eagraíochtaí Cúnaimh agus a bhFoirne 50,000
Idirnáisiúnta  War Torn Societies Project Éascú agus Cúnamh do Shochaithe ar imigh  
   cogadh i gcion orthu 200,000
Idirnáisiúnta  Save The Children Athbhreithniú ar Bheathú Breise 15,000
Idirnáisiúnta  Concern   Aonad Éigeandála 250,000
Idirnáisiúnta  Band Aid Deontas don Iontaobhas Band Aid 413,849
Idirnáisiúnta 1,638,849 Comh-chór Loighistice Idirnáisiúnta na  Comheagar Daonnúil 250,000 
  Náisiún Aontaithe  
An Iaráin 100,000 Fondúireacht Idirnáisiúnta na Croise Deirge Stoc Ullmhachta Achaine tar éis an Chrith Talún 100,000
An Libéir 209,938 Coiste Tarrthála Idirnáisiúnta Bunchúram Sláinte sa Libéir 209,938
Mahgreb 100,000 An Eagraíocht Bhia agus Talmhaíochta Smacht Lócáiste Gaineamhlaigh 100,000
An Mhaláiv  Concern Universal Tionscadal Práinnfhreagartha 300,000
An Mhaláiv  Clár Bia Domhanda Cláir Bheathaithe san Afraic Theas 500,000
An Mhaláiv  OXFAM Práinnfhreagairt Dhaonnúil 250,000
An Mhaláiv 1,424,704 Concern Cúnamh Éigeandála 374,704
An Nigéir  Concern Clár Beathaithe agus Sláintíocht Éigeandála  
   sa Nigéir 500,000
An Nigéir  GOAL Clár Bia Éigeandála 480,000
An Nigéir  Trócaire Clár Bia Éigeandála 400,000
An Nigéir  Plan Ireland Clár Bia Éigeandála 168,000
An Nigéir  Oifig um Chomheagar Cúrsaí Daonnúla Neartú ar Comheagar Cúnaimh Dhaonnúil  100,000 
   sa Nigéir  
An Nigéir 1,824,000 Cumann Croise Deirge na hÉireann Idirghabháil Slite Maireachtála in Saiheile 176,000
Romania 50,000 Fondúireacht Idirnáisiúnta na Croise Deirge Tuilte Rómáine 50,000
An tSomáil  UNHCR Athdúichiú agus Inmheascadh na nDídeanaithe 300,000
An tSomáil  Oifig um Chomheagar Cúrsaí Daonnúla Ciste Éigeandála Daonnúil 300,000
An tSomáil  UNICEF Clár Imdhíonta 200,000
An tSomáil 1,000,000 UNDP Dí-armáil, Díshlógadh & Inmheascadh  
   na nIarchomhraiceoirí 200,000
Ceantar na   Cuimhneachán na nÍosphartach Gealltanas Cuimneacheáin na hÉireann 
hÁise Theas  Súnamaí Éireann d’Íospartaigh an tSúnamaí 20,000
Ceantar na 
hÁise Theas  UNESCO Córas Réamhrabhaidh Súnamaí 500,000
Ceantar na   UNICEF Bunriachtanais & Cúram/Cosaint do Leanaí 1,000,000
hÁise Theas   atá scartha óna dTeaghlach  
Ceantar na  Oifig um Chomheagar Cúrsaí Daonnúla Cúnamh Faoisimh Láithrigh 1,000,000
hÁise Theas     
Ceantar na  Ard-Choimisiún na Náisiún Aontaithe Cláir san Indinéis agus i Srí Lanca de 500,000
hÁise Theas  do Dhídeanaithe réir Achomhairc Phráinnigh NA 2005  
Ceantar na  An Eagraíocht Idirnáisiúnta d’Imirce Cúnamh Cúraim Sláinte 100,000
hÁise Theas     
Ceantar na   An Eagraíocht Dhomhanda Sláinte Cúnamh Cúraim Sláinte 500,000
hÁise Theas    
Ceantar na
hÁise Theas 4,620,000 Clár Bia Domhanda Cúnamh Bia 1,000,000
Srí Lanca  Fondúireacht Idirnáisiúnta na Croise Deirge Bá na Beangáile: Achomharc an Chrith 750,000
    Talún & Súnamai Uimh. 28/2004
Srí Lanca  Trócaire Freagairt idir ghearrthéarmach agus  200,000
    mheántéarmach d’Anachain na hÁise Theas  
Srí Lanca  GOAL Cúnamh Éigeandála Daonnúil do Dhaoine 400,000
    Asáitithe Intíre  
Srí Lanca  Plan Ireland Athinmheachán an Bhonneagair Bhunúsaigh 200,000
    i gCeantar Hambantota   
Srí Lanca  World Vision Ireland Bia, Neamh-Bhia agus Ciondálacha Tirime 200,000
Srí Lanca  Habitat for Humanity Ireland Tionscadal Tithíochta Idirthréimhsigh ach Buan 249,500
Srí Lanca  Concern  Tionscadal Forbarhta d’Éigeandáil, Athinmheachán  
   agus Slite Maireachtála 500,000

Iarscríbhinn 19 ar lean
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Sri Lanca  Ciste Críostaí na Leanaí Clár um Théarnamh Slite Maireachtála 200,000
Sri Lanca  An tSeirbhís Saorálaíochta Thar Lear Acmhainn Atógála a Fhorbairt 305,000
Sri Lanca  An Eagraíocht Dhomhanda Sláinte Meabhairshláinte i ndiaidh an tsúnámaí 398,000
Sri Lanca  An Eagraíocht Bhia agus Talmhaíochta Meabhairshláinte sa tréimhse Iar-Shúnamaí 150,000
Sri Lanca  Eagraíocht Forbartha  Cúnamh Dlí d’Athshocrú agus Oidhreacht 150,000
   Idirnáisúnta Dlíodóirí   
Sri Lanca 3,802,500 Iontaobhas Srí Lanca na hÉireann Iontaobhas Srí Lanca na hÉireann 100,000
An tSúdáin  GOAL Darfur - Uisce agus Sláinteachas do Phobail  400,000 
   atá faoi éifeachtaí an Chogaidh   
An tSúdáin  Concern Clár Éigeandála Darfur 625,000
An tSúdáin  Concern  Clár Cothaithe 142,500
An tSúdáin  Concern Cúnamh do dhaoine a filleadh/daoine asáitithe  
   intíre i Sléibhte Nuba agus Aweil 60,000
An tSúdáin  Concern Clár Síolta agus Uirlisí 66,500
An tSúdáin  Oxfam Darfur - Téarnamh agus Sláinte Poiblí  300,000
An tSúdáin  Oxfam Clár Sláinteachais agus Sláintíochta Uisce 350,000
An tSúdáin  Clár Bia Domhanda Clár Beathaithe sa tSúdáin Theas 250,000
An tSúdáin  Oifig um Chomheagar Cúrsaí Daonnúla Comheagar Freagartha Darfur 1,000,000
An tSúdáin  Trócaire Oibríocht Darfur Phráinnfhreagartha 300,000
An tSúdáin  Oifig um Chomheagar Cúrsaí Daonnúla Comheagar Daonnúil 500,000
An tSúdáin   Médecins Sans Frontières  Darfur - Bunchúram Sláinte do Phobail  
   Asáitithe agus faoi Choinbhleacht 350,000
An tSúdáin  4,694,000 Médecins Sans Frontières  Tionscadal Cúraim Shláinte in Kadugli 350,000
An Téalainn  Human Development Foundation Tionscadal Tacaíochta Baile 100,000
An Téalainn  Ambasáid na hÉireann, An Mhalaeisia Ciste Micreathionscadal Súnamaí 50,000
An Téalainn  Ambasáid na hÉireann, An Mhalaeisia Ciste Micreathionscadal Súnamaí 50,000
An Téalainn  UNDP Athbhunú ar Shlite Maireachtála 150,750
An Téalainn 600,750 Trócaire Clár Téarnaimh Baile Comhtháite  250,000
Oileáin  220,000 VSO Ireland Atógáil Oideacháis agus Áiseanna Sláinte 220,000
 Mhaildíve      
Uganda  Clár Bia Domhanda Cúnamh Bia Éigeandála 500,000
Uganda 650,000 OXFAM Daoine Asáitithe Intíre  
   (Clár Uisce/Dídine) Kitgum 150,000
Afraic Thoir 45,705 Coiste Tarrthála Idirnáisiúnta Idirghabháil Sláinte Réigiúnach 45,705
An tSiombáib 500,000 Clár Bia Domhanda Cláir bheathaithe san Afraic Theas 500,000

Tír Iomláin Gníomhaireacht Cur Síos Méid €
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Clár Fóirithinte

Tír Iomlán Gníomhaireacht Cur Síos Méid E

An Afganastáin  UNDP Clár Tacaíochta do Thoghchán Parlaiminte 800,000
An Afganastáin  Gníomhaireachtaí Éireann agus  Taighde agus Acmhainn na Sochaí Sibhialta 
  Breataine, Grúpa Afganastáin a fhorbairt 50,000
An Afganastáin   Ciste Iontaobhais um Atógáil  Tacaíocht do Rialtas na hAfganastáine 500,000 
  na hAfganastáine  
An Afganastáin  1,850,000 Iontaobhas HALO  Glanadh Comhtháite na Mianach 500,000
Angóla  Iontaobhas HALO Glanadh Comhtháite na Mianach 500,000
Angóla 700,000 Míchumas Idirnáisiúnta Athinmheachán Pobalbhunaithe 200,000
An Bhurúin 200,000 Trócaire Athshocrú na ndaoine a filleadh 200,000
PD an Chongó  Tearfund Cur chun cinn an Chúraim Shláinte Phoiblí  250,000
PD an Chongó  Trócaire Athshocrú agus Tógáil Síochána 210,000
PD an Chongó 960,000 Oifig um Chomhoibriú Cúrsaí Daonna Comhoibriú Daonnúil 500,000
An Eiritré 250,000 UNHCR Aisdúichiú agus Athimeascadh na nDaoine a Filleadh 250,000
Idirnáisiúnta  Comhairleacht ALNAP Plean Oibre ALNAP  2004-05 (An Cleachtas  80,000 
   is Fearr) - 2ra bliain  
Idirnáisiúnta  Grúpa Géarchéime Idirnáisiúnta Tacaíocht do Thaighde ar Choinbhleacht  150,000 
   Bunaithe Allamuigh  
Idirnáisiúnta  International Alert Tacaíochht do Thógáil Síochána 200,000
Idirnáisiúnta  Institiúid um Fhorbairt Thar Lear Grúpa Beartais Daonnúil - 2ra Bliain 140,000
Idirnáisiúnta  Institiúid Feinstein Feabhas a chur ar iarrachtaí faoisimh ón nGorta  
   i réimsí gorta 140,000
Idirnáisiúnta  Fondúireacht Idirnáisiúnta na Croise Deirge Comhaontas Comhpháirtíochta 750,000
Idirnáisiúnta  Eagraíocht Idirnáisiúnta d’Imirce Costais taistil dídeanaithe 5,754
Idirnáisiúnta  Eagraíocht Idirnáisiúnta d’Imirce Costais taistil dídeanaithe 2,100
Idirnáisiúnta  Eagraíocht Idirnáisiúnta d’Imirce Costais taistil dídeanaithe, leas in ionnanas do  825 
   dhollar SAM  
Idirnáisiúnta  Eagraíocht Idirnáisiúnta d’Imirce Costais taistil dídeanaithe 14,603
Idirnáisiúnta  Eagraíocht Idirnáisiúnta d’Imirce Athshocrú na gCoirdíneach Iaránacha atá ina  
   nDídeanaithe in Éirinn 7,594
Idirnáisiúnta  Tionscadal na Mílaoise Tionscadal na Mílaoise 130,000
Idirnáisiúnta  An Eagraíocht Idirnáisiúnta um Imirce Costais taistil dídeanaithe 38,448
Idirnáisiúnta 1,759,324 Oifig um Chomhoibriú Cúrsaí Daonna Líonraí Faisnéise Comhtháite Réigiúnacha 100,000
An Iaráic   AMAR International 
   Charitable Foundation Bunchúram Sláinte Éigeandála d’Arabaigh Marsh 250,000
An Iaráic  330,000 Trócaire Comhoibriú NGO  80,000
An Chéinia  Concern Universal Ullmhacht na Freagartha Éigeandála 77,000
An Chéinia 227,000 OXFAM Clár Bainistíochta Triomaigh  Turkana 150,000
An Libéir  Misean Críostaí na nDall Trealmhú d’Aonad Súl in Ospidéal Ganta 79,488
An Libéir  CALPOL Carthanas Misinéirí Monrovia An Libéir 146
An Libéir  An Eagraíocht Bhia agus Talmhaíochta Togra do Shíolta agus Uirlisí le haghaidh 3500  
   IDP agus Pobal Óstach 250,000
An Libéir  An Eagraíocht Bhia agus Talmhaíochta Cúnamh Éigeandála d’Ionchur agus  
   Traenáil Iascaireachta 250,000
An Libéir  UNICEF Earnáil Oideachais Athinmheacháin 350,000
An Libéir  UNICEF Cosc ar Mhí-úsáid agus Dúshaothrú Gnéasach 100,000
An Libéir 1,529,634 UNDP Iontaobhas Dí-armála, Díshlógaidh, Athinmheacháin agus   
   Inmheasctha 500,000
An Mhaláiv  Coiste Cúrsaí Poiblí Clár Tacaíochta II um Dhaonláthú & Dea-rialachas  125,000
An Mhaláiv  Concern Universal Athinmheachán Slándála Bia Kachera  311,227
An Mhaláiv  Concern Universal Tionscadal Dedza Dírithe ar Chothú 50,000
An Mhaláiv  UNDP Tacaícoht Éigeandála d’Athshaothrú agus  
   Athinmheachán Talmhaíochta 750,000
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An Mhaláiv  An Eagraíocht Bhia agus Talmhaíochta Tacaícoht Éigeandála d’Athshaothrú agus  
   Athinmheachán Talmhaíochta 250,000
An Mhaláiv 1,978,040 Concern Universal Tionscadal Athinmheacháin Uisce 491,813
 Mosaimbíc 55,000 Concern Universal Pleanáil Ullmhachta Éigeandála 55,000
An Phacastáin  Fondúireacht Idirnáisiúnta na Croise Deirge Faoiseamh Éigeandála Chrith Talún na hÁise Thoir 300,000
An Phacastáin  An Eagraíocht Dhomhanda Sláinte Faoiseamh Éigeandála Chrith Talún na hÁise Thoir 100,000
An Phacastáin  An Oifig um Chomhoibriú Cúrsaí Daonna Faoiseamh Éigeandála Chrith Talún na hÁise Thoir 100,000
An Phacastáin  UNICEF Faoiseamh Éigeandála Chrith Talún na hÁise Thoir 1,000,000
An Phacastáin  Concern  Faoiseamh Éigeandála Chrith Talún na hÁise Thoir 330,000
An Phacastáin  Trócaire Faoiseamh Éigeandála Chrith Talún na hÁise Thoir 330,000
An Phacastáin  GOAL Faoiseamh Éigeandála Chrith Talún na hÁise Thoir 180,000
An Phacastáin  Plan Ireland Faoiseamh Éigeandála Chrith Talún na hÁise Thoir 180,000
An Phacastáin  World Vision Faoiseamh Éigeandála Chrith Talún na hÁise Thoir 180,000
An Phacastáin  OXFAM Faoiseamh Éigeandála Chrith Talún na hÁise Thoir 300,000
An Phacastáin  Fondúireacht Idirnáisiúnta na Croise Deirge Faoiseamh Éigeandála Chrith Talún na hÁise Thoir 350,000
An Phacastáin  Clár Bia Domhanda  Faoiseamh Éigeandála Chrith Talún na hÁise Thoir 350,000
An Phacastáin  Concern Faoiseamh Éigeandála Chrith Talún na hÁise Thoir 670,000
An Phacastáin  GOAL Faoiseamh Éigeandála Chrith Talún na hÁise Thoir 220,000
An Phacastáin  Trócaire Faoiseamh Éigeandála Chrith Talún na hÁise Thoir 70,000
An Phacastáin  Eagraíocht Idirnáisiúnta d’Imirce Faoiseamh Éigeandála Chrith Talún na hÁise Thoir 340,000
An Phacastáin  Trócaire Faoiseamh Éigeandála Chrith Talún na hÁise Thoir 350,000
An Phacastáin  Concern Faoiseamh Éigeandála Chrith Talún na hÁise Thoir 1,000,000
An Phacastáin  Eagraíocht Idirnáisiúnta d’Imirce Faoiseamh Éigeandála Chrith Talún na hÁise Thoir 200,000
An Phacastáin  Clár Bia Domhanda  Faoiseamh Éigeandála Chrith Talún na hÁise Thoir 400,000
An Phacastáin  Coiste Idirnáisiúnta na Croise Deirge Faoiseamh Éigeandála Chrith Talún na hÁise Thoir 400,000
An Phacastáin  Fondúireacht Idirnáisiúnta na Croise Deirge Faoiseamh Éigeandála Chrith Talún na hÁise Thoir 400,000
An Phacastáin 8,000,000 Ard-Choimisiúin NA do Dhídeanaithe  Faoiseamh Éigeandála Chrith Talún na hÁise Thoir 250,000
An Phacastáin 1,500,000 Oibríochtaí Faoisimh na NA Croí-mhaoiniúchán 1,500,000
An tSomáil  Iontaobhas HALO  Glanadh Comhtháite na Mianach 500,000
An tSomáil  World Vision Athinmheacháin an Bhunchúraim Sláinte 251,465
An tSomáil 850,498 World Vision Freagairt Éigeandála Leighis 99,033
An tSúdáin  UNICEF Clár Oideachais sa tSúdáin Thoir 250,000
An tSúdáin  Trócaire Clár Athshocraithe do Dhaoine Asáitithe atá  
   ag filleadh 350,000
An tSúdáin  World Vision Ullmhacht Anachaine agus Tógáil Síochána 256,660
An tSúdáin 1,106,660 Tearfund Bunchúram Sláinte 250,000
Uganda 1,000,000 Clár Bia Domhanda Cúnamh Bia Éigeandála do Dhaoine  
   Asáitithe Intíre 1,000,000
SAM  Ambasáid na hÉireann, Washington Maoiniú na Sochaí Sibhialta-Eagraíochtaí  
   Pobalbhunaithe (Hairicín Katrina) 300,000
SAM 1,000,000 Cumann Croise Deirge na hÉireann Cúnamh Faoisimh i ndiaidh Hairicín Katrina 700,000
An Afraic  420,000 Concern Universal Ullmhacht na Freagartha Éigeandála 420,000 
Thiar  
An tSiombáib  GOAL Fothú i Scoileanna, VEID/SEIF agus  400,000 
   Tionscadal Scilenna Saoil  
An tSiombáib  Trócaire Clár Bia Slándála 163,201
An tSiombáib  Trócaire Clár Faoisimh Leanúnaí 136,799
An tSiombáib  UNICEF Freagairt Cosanta Leanaí 300,000
An tSiombáib 1,470,000 UNICEF Maoiniú CAP 2006   470,000

Tír Iomlán Gníomhaireacht Cur Síos Méid E
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An Afraic

An Nigéir Women’s Environmental Programme Acmhainn Chomhdháil na mBan a fhorbairt 50,000 

Siarra Leon National Accountability Group Tionscnamh um Fhreagracht sa Rialachas Áitiúil 116,000 

Tíortha na 
hAfraice

Institute for Justice and Reconciliation Dlí agus Ceart agus Athmhuintearas a chur chun 
cinn

25,000 

An tSiombáib The Zimbabwe Liaison Office  Cúnamh do Dhaonlathú na Siombáibe 25,000 

An tSiombáib CAMFED International Gníomhú Pobail um Chosaint/Cumhachtú na 
gCailíní

112,966 

An Mhaláiv Aidlink Soláthar de thraenáil agus ábhar tacaíochta faoi 
chur chun cinn Cearta an Duine  dóibh siúd a 
bhfuil VEID/SEIF orthu nó a ndeachaigh sé i gcion 
orthu 

36,276 

Gána HelpAge International Sárú Cearta Maoine na nAosach agus Teacht ar 
Cheartas

61,209 

Poblacht 
Dhoanlathach 
an Chongó/
Ruanda/An 
Bhurúin

L’Institute Panos Paris Tacaíocht do na Meáin/do Phróisis Síochána i 
gCeantar Mór-Lochanna na hAfraice

33,029 

Tíortha na 
hAfraice

Transparency International Coinbhinsiúin Frith-Éillitheachta Aontais na 
hAfraice a chur chun cinn

129,832 

Poblacht 
Dhoanlathach 
an Chongó/
Poblacht na 
hAfraice Láir

FIDH (International Federation for 
Human Rights)

Ag comhrac in aghaidh na Díolúine san Afraic/
Tacaíocht d’Íospartaigh

75,000 

An Áise

An 
Bhanglaidéis/
Beangál Thiar/
An India

Children in Crossfire Gainneáil Trasteorainn ar Mhná agus Leanaí 130,000 

An tSín Save the Children UK (Continuation) Cúnamh/Cosaint Dílleachtaí agus Leanaí 
Leochaileacha

130,000 

An tSín Ionad na hÉireann do Chearta an Duine, OÉ 
Gaillimh

Idirmhalartáin Cearta an Duine Acadúil Éireann-
An tSín

80,000 

An India ASHA Cearta Atáirgthe na mBan/Déagóirí 69,585 

An India Anti-Slavery International Cearta na Saothraithe Ceangailte 129,141 

Na hOileáin 
Fhilipíneacha

CAPP-SIAD Céim 2 - Neartú an Phróisis Dhaonlathaithe 129,380 

Burma VSO Daonlathas/Cearta agus Athmhuintearas a chur 
chun cinn i measc 5 Ghrúpa Eitneacha

99,085 

An Chóiré 
Thuaidh

Dr Michael Cuddy (OÉ Gaillimh) Ceardlann AE-Daonphoblacht Dhaonlathach na 
Cóiré

3,621 

An Bhútáin Bhutanese Refugees Seimineár 896 

Burma Burma Action Ireland 2 Thuarascáil a fhoilsiú 6,620 

An Chambóid UNAKRT Cúnamh NA do Bhinse Khmer Rouge 125,000 

Domhanda Transnational Institute Cumhachtú d’Eagraíochtaí  na Sochaí Sibhialta in 
Imeascadh Réigiúnach de chuid Chumainn Náisiún 
na hÁise Thoir Theas

40,000 

India SEVAC (Sane and Enthusiastic Volunteers’ 
Association of Calcutta)

Oibríocht Dínite 76,000 

Na hOileáin 
Fhilipíneacha

Preda Foundation Cosaint Cearta na Leanaí agus a gCosainteoirí 56,272 

Tír Eagraíocht Tionscadal Méid E
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Meirceá Laidineach/Meirceá Láir
An Cholóim Mision de Apoyo al Procesco de Paz (OAS) Cearta an Duine a chur chun cinn 130,000 

An Cholóim Save the Children UK Cearta Sibhialta/Polaitiúla/Sóisialta/ Cultúrtha do 
Leanaí i mBogotá

58,809 

An Cholóim Inter-American Commission for HR Tacaíocht do Mhisean Eagraíochta Stáit Mheiriceá 130,000 

Guatemala Peace Brigades International Breathnú agus Tionlacan Idirnáisiúnta do Chearta 
an Duine i nGuatamala

35,900 

Peiriú Peru Solidarity Forum Comhpháirtíocht agus Faire Saoránaigh an 
Riaracháin Áitiúil 

128,270 

Meirceá 
Laidineach

FEDEFAM Comhdháil ar Chosaint Daoine ó Dhul ar Iarraidh 
go hÉigeantach

1,000 

An Bhrasaíl Centro Dos Direitos Humanos de Arquid Comhdhlúthú agus Fairsingiú ar Chláir Acmhainní 
Daonna in amasóiní Uirbeacha nó Tuaithe

100,010 

Guatemala Mercy Corps Scotland Réitigh Síochánta agus Eacnamaíocha ar 
Choinbhleachtaí Talún

130,000 

An Cholóim Children in Crossfire Cultúr Daonlathach agus Cearta an Duine a chur 
chun cinn

129,876 

Hondúras Handicap Honduras Acmhainn Eagraíochtaí um Dhaoine faoi 
Mhíchumas a Fhorbairt

78,288 

Peiriú Tearfund UK Daonlathú agus Athmhuintearas i bPeiriú 98,993 

An Cholóim War on Want Cearta an Duine do Phobail Ghorma Bhochta 36,793 

Stáit Ioslamacha  
Stáit 
Ioslamacha 

Centre for International Studies DCU Sochaí Shibhialta sa Domhain Arabach- Cad is gá 
chun daonlathú a bhaint amach?

63,290 

Domhanda
Domhanda CIVICUS (World Alliance for Citizen 

Participation)
Innéacs na Sochaí Sibhialta 91,250 

Domhanda Euromed Human Rights Network Líonra Cearta an Duine 20,000 

Domhanda International Criminal Court (ICC) Trust 
Fund for Victims

Iontaobhas d’Íospartaigh 100,000 

Domhanda The Coalition to Stop the Use of Child 
Soldiers

Acmhainn Tacaíochta a Fhorbairt 45,000 

Domhanda Association for Women’s Rights in 
Development (AWID)

Fóraim Idirnáisiúnta ar Chearta na mBan san 
Fhorbairt de chuid Cumainn Ban-Dearthóirí 
Tionsclaíochta: Conas a d’fhéadfaí Athrú a bhaint 
amach.(AWID-Association of Women Industrial 
Designers)

52,742 

Domhanda University of Nottingham Ceardlann maidir le hAthchóiriú ar Fhorais 8,000 

Domhanda Frontline Cúnamh um Chosaint do Chosainteoirí Cearta an 
Duine (FL3)

128,333 

Domhanda International Criminal Law Network Comhdháil na Cúirte Cóiriúla Idirnáisiúnta agus 
Stár Arabacha (ICC-Cúirt Chóiriúil Idirnáisiúnta)

15,000 

Domhanda ICC Trust fund for Victims Deontas do chomhpháirtíocht na dtíortha is lú 
forás san Olltionól Ginearálta, Nua Eabhrac agus 
An Háig

15,000 

Domhanda International Commission of Jurists Cosaint na ndlíodóirí agus na mBreitheamh atá i 
mbaol

43,620 

Domhanda Rehab International Tionscadal Achoimrí Laethúla an Choiste Ad Hoc 10,000 

Domhanda University of Nottingham, HR Law Centre An Ghairm a chomhdhlúthú - An tOifigeach 
Machaire Cearta an Duine

130,000 

Domhanda University of Nottingham Cúrsa Oiliúna don Chúirt Chóiriúl Idirnáisiunta 15,000 

Domhanda Quaker United Nations Office Mná i bPríosún agus páistí na Máithreacha atá i 
bPríosún

45,000 

Domhanda International Service for Human Rights Foilseacháin an Mhonatóra um Chearta an Duine 70,000 

Domhanda European Centre for Conflict Prevention Cosc ar Choinbhleacht agus Tógáil Síochána 50,000 

Domhanda Institute for International Criminal 
Investigations

Cúrsa Oiliúna d’Imscrúdaitheoir Idirnáisiúnta 50,000 

Domhanda The Carter Foundation Fóram Beartais na gCosainteoirí Cearta an Duine 50,000 

Domhanda Front Line Cúnamh do Chosaint na gCosainteoirí Cearta an 
Duine (FL4)

89,050 

Tír Eagraíocht Tionscadal Méid E
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 CÚNAMH ILTAOBHACH FOINSE Vóta 2�* ODA €000
    Eile

AN COMHPHOBAL EORPACH 

Buiséad an AE (Comhoibriú Forbartha) AE  72,357 72,357
Ciste Forbraíochta na hEorpa Fo-mhírcheann D 17,631  17,631
Fo-iomlán   17,631 72,357 89,988
 
AN BANC DOMHANDA, NA NÁISIÚIN AONTAITHE & INSTITIÚIDÍ ILTAOBHACHA EILE  

An Coinbhinsiún um Chúnamh Bia  An Roinn Talmhaíochta & Bia  1,524 1,524
An Clár Bia Domhanda  An Roinn Talmhaíochta & Bia  4,476 4,476
Héileacaptair d’Oibríochtaí Speisialta  
(Crith Talún na Pacastáine) An Roinn Talmhaíochta & Bia  175 175
Tacaíocht Bia éigeandála don Nígir  An Roinn Talmhaíochta & Bia  1,000 1,000
Scéimeanna Eagraithe Bia agus Talmhaíochta  An Roinn Talmhaíochta & Bia   283 283
Tionscnamh Fóirithinte Fiacha IMF/An  
Bhainc Dhomhanda An Roinn Airdeadais   634 634
An Comhlachas Forbartha Idirnáisiúnta  An Roinn Airdeadais   18,680 18,680
Caiteachas Ilghnéitheach Vótáilte  
(Féach Aguisín 26) Ilghnéitheach  7,763 7,763
Cómhaoiniú le Grúpa an Bhainc Dhomhanda  Fo-mhírcheann B 5,601  5,601
An Institiúid um Fhorbairt Dlí Idirnáisiúnta  Fo-mhírcheann D 140  140
Eagraíochtaí Trádála Domhanda Fo-mhírcheann D 1,367  1,367
Ciste Idirnáisiúnta d’Fhorbairt Talmhaíochta Fo-mhírcheann D 391  391
Forbairt na NA /Cláir Chomhshaoil  Fo-mhírcheann D 452  452
Fo-iomlán  7,951 34,535 42,486
 
RANNÍOCAÍOCHTAÍ DEONACHA LE GNÍOMHAIREACHTAÍ NA NÁISIÚN AONTAITHE 

Clár Forbartha na Náisiún Aontaithe(UNDP) Fo-mhírcheann  E 14,225  14,225
Ciste Éigeandála Idirnáisiúnta na NA  
do Leanaí (UNICEF) Fo-mhírcheann  E 9,475  9,475
Ciste Éigeandála Idirnáisiúnta na NA  
do Leanaí (UNICEF) Fo-mhírcheann  B 1,500  1,500
Ard-Choimisinéir na NA do Dhídeanaithe (UNHCR) Fo-mhírcheann  E 8,030  8,030
Cláir na hEagraíochta Domhanda Sláinte (WHO)  Fo-mhírcheann  E 4,060  4,060
Ciste Daonra na NA  Fo-mhírcheann  E 2,920  2,920
Oibrithe Deonacha na NA Fo-mhírcheann  E 860  860
Oifig Ard-Choimisinéir na NA do Chearta an Duine  Fo-mhírcheann  E 2,950  2,950
Clár SEIF na NA Fo-mhírcheann  B 2,500  2,500
Ciste na NA d’Fhorbairt na mBan  Fo-mhírcheann  E 690  690
Clár JPO  An Roinn Talmhaíochta & Bia   286 286
Clár JPO Fo-mhírcheann  E 1,197  1,197
Clár Idirnáisiúnta na NA do Rialú Drugaí   Fo-mhírcheann  E 1,000  1,000
Íocaíochtaí Eile Fo-mhírcheann  E 1,579  1,579
Fo-iomlán  50,986 286 51,272
 
COMHAOINIÚ LE GNÍOMHAIREACHTAÍ  
ILTAOBHACHA EILE  Fo-mhírcheann B 6,700  6,700
 
IOMLÁN ILTAOBHACH  83,268 107,178 190,446
 
*Vóta an Comhoibrithe Idirnáisiúnta A18



��www.irishaid.gov.ie

T
uarasáil B

hliantúil 2005

Iarscríbhinn 23

CÓMHAOINIÚ LE GNÍOMHAIREACHTAÍ ILTAOBHACHA 200�

Cur Síos                €

Fondúireacht chun Acmhainn na hAfraice a Forbairt (ACBF) 1,000,000
An Cumann um Fhorbairt an Oideachais san Afraic (CFOA)       320,000
Grúpa Comhairliúcháin um Thaighde Talmhaíochta Idirnáisiúnta  *     3,500,000
Institiúid Idirnáisiúnta do Phleanáil Oideachais (IIEP)       270,697
An Eagraíocht Idirnáisiúnta Saothair (EIS)    2,200,000

*CGIAR - IWMI 400,000
*CGIAR - ICRAF 740,000
*CGIAR - ILRI 700,000
*CGIAR - IFPRI 600,000
*CGIAR - ICRISAT 340,000
*CGIAR - IITA 340,000
*CGIAR - IPGRI 330,000
*CGIAR - FARA 50,000  

CAITEACHAS ILGHNÉITHEACH VÓTÁILTE 
 
EAGRAÍOCHT AN ROINN ATÁ OLL- 
 FREAGRACH AS MHÉID DACABLE ODA
 
  € % €

Buiséad Ginearálta na hEagraíochta  
Bia & Talmhaíochta  R. Talmhaíochta & Bia  897,570  51%  457,761
An tAontas Idirnáisiúnta Teileachumarsáide  R. Cumarsáide, Mara & Acmhainní Nádúrtha  443,598  18%  79,847
An Tionscnamh Domhanda  
ríomh-Scoileanna R. Cumarsáide, Mara & Acmhainní Nádúrtha  500,010  100%  500,010
Coiste Idirnáisiúnta na Croise Deirge R. Cosanta   130,000  100%  130,000  
Eagraíocht Oideachais, Eolaíochta agus  
Chultúir na NA (UNESCO)  R. Oideachais & Eolaíochta  894,000  25%  223,500
Eagraíocht Idirnáisiúnta Saothair (ILO) R. Fiontar, Trádála & Fostaíochta  862,150  15%  129,322 
An Eagraíocht Dhomhanda um Maoin  
Intleachtúil R. Fiontar, Trádála & Fostaíochta   294,552  3%  8,836 
Áis do Thimpeallacht na Cruinne  R. Comhshaoil & Rialtais Áitiúil   1,432,500  77%  1,103,025 
An Ghníomhaireacht Idirnáisiúnta do  
Fhuinneamh Adamhach R. Comhshaoil & Rialtais Áitiúil   1,190,483  100%  1,190,483 
Ciste Iltaobhach do Phrótacal Montréal R. Comhshaoil & Rialtais Áitiúil   445,000  100%  445,000 
Ciste Comhshaoil na NA R. Comhshaoil & Rialtais Áitiúil   317,000  100%  317,000 
Creat-Chomhaontú na NA ar  
Athrú Aeráide R. Comhshaoil & Rialtais Áitiúil   85,000  100%  85,000
Ciste LDC don Athrú Aeráide   R. Comhshaoil & Rialtais Áitiúil   1,700,000  100%  1,700,000
Ranníocaíocht Éigeantach le Buiséad  
Ginearálta na NA R. Gnóthaí Eachtracha (Vóta 28)  4,572,557  12%  548,706
An Eagraíocht Dhomhanda Sláinte  R. Sláinte & Leanaí   1,206,193  70%  844,335

Iomlán     7,762,825

Iarscríbhinn 24
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Deontais don Oideachas Forbartha 

Eagraíocht  Méid €

80:20: Educating and Acting for a Better World 100,000
ActionAid Ireland 5,000
Afri  40,000
Africa Centre  23,000
Amnesty International  30,000
An Lir  16,000
ASTI (Cumann na Meánmhúinteoirí, Éire)  16,115
Burma Action Ireland  10,000
An tIonad um Staidéir Idirnáisiúnta DCU  49,520
Children in Crossfire  14,000
Christian Aid Ireland 5,000
Comhlámh 215,000
Concern Worldwide  40,000
Council for Education and World Citizenship  5,000
Comhcheangal Fiachais & Forbartha  30,000
Roinn na hEacnamaíochta TCD  95,000
Developing Links Group, Coláiste Mhuire gan Smál 6,315
Development Studies Centre, Kimmage Manor 7,680
ECO-UNESCO  10,500
Educate Together  10,000
Experiment in International Living Intercultural Learning 20,000
Dámh na Staidéar Idirdhisciplíneach UCD  95,000
Fairtrade Mark Ireland 125,000
FEASTA  5,000
Galway One World Centre  9,000
Glencree Centre for Reconciliation 15,000
ICTU (Comhdháil na gCeardchumann) 75,000
Irish Development Education Association, f/ch Leabharlann na Staidéar Forbartha, UCD 14,500
Irish Sudanese Solidarity Group  5,000
Just Forests 20,000
KMF Productions 100,000
Loreto Education Trust 15,000
Louisburgh Community Project   7,447
Lourdes Youth and Community Services 45,000
Mayfield Community Project  50,000
Metro Eireann  20,000
National Council of YMCAs of Ireland, Corcaigh agus Béal Feirste  50,000
National Environmental Education Centre 10,000
National University of Ireland, Galway  20,000
Ogra Chorcai  36,500
Partners  20,000
Poetry Ireland  29,000
Presentation Brothers  10,000
Presentation Education Office  22,500
Puppet Power  10,000
Schools Across Borders  61,445
Seanchas Productions 8,280
Self Help Development International  20,000
Ionad Forbartha Curaclaim na Sionainne  90,000
Shanty Education and Training Centre  60,000
Sierra Leone Ireland Partnership 5,000
SUAS Educational Development 80,000
Sustainable Ireland Cooperative 19,000
Trócaire 25,000
UNICEF 15,000
Ollscoil Luimnigh 100,000
Voluntary Service International  15,000
West Papua Action  11,000
Iomlán (Gealltanais chaiteachais a rinneadh roimh 2005 as an áireamh) 2,166,802
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Deontais don Oideachas Forbartha 

Eagraíocht  Méid €

80:20: Educating and Acting for a Better World 100,000
ActionAid Ireland 5,000
Afri  40,000
Africa Centre  23,000
Amnesty International  30,000
An Lir  16,000
ASTI (Cumann na Meánmhúinteoirí, Éire)  16,115
Burma Action Ireland  10,000
An tIonad um Staidéir Idirnáisiúnta DCU  49,520
Children in Crossfire  14,000
Christian Aid Ireland 5,000
Comhlámh 215,000
Concern Worldwide  40,000
Council for Education and World Citizenship  5,000
Comhcheangal Fiachais & Forbartha  30,000
Roinn na hEacnamaíochta TCD  95,000
Developing Links Group, Coláiste Mhuire gan Smál 6,315
Development Studies Centre, Kimmage Manor 7,680
ECO-UNESCO  10,500
Educate Together  10,000
Experiment in International Living Intercultural Learning 20,000
Dámh na Staidéar Idirdhisciplíneach UCD  95,000
Fairtrade Mark Ireland 125,000
FEASTA  5,000
Galway One World Centre  9,000
Glencree Centre for Reconciliation 15,000
ICTU (Comhdháil na gCeardchumann) 75,000
Irish Development Education Association, f/ch Leabharlann na Staidéar Forbartha, UCD 14,500
Irish Sudanese Solidarity Group  5,000
Just Forests 20,000
KMF Productions 100,000
Loreto Education Trust 15,000
Louisburgh Community Project   7,447
Lourdes Youth and Community Services 45,000
Mayfield Community Project  50,000
Metro Eireann  20,000
National Council of YMCAs of Ireland, Corcaigh agus Béal Feirste  50,000
National Environmental Education Centre 10,000
National University of Ireland, Galway  20,000
Ogra Chorcai  36,500
Partners  20,000
Poetry Ireland  29,000
Presentation Brothers  10,000
Presentation Education Office  22,500
Puppet Power  10,000
Schools Across Borders  61,445
Seanchas Productions 8,280
Self Help Development International  20,000
Ionad Forbartha Curaclaim na Sionainne  90,000
Shanty Education and Training Centre  60,000
Sierra Leone Ireland Partnership 5,000
SUAS Educational Development 80,000
Sustainable Ireland Cooperative 19,000
Trócaire 25,000
UNICEF 15,000
Ollscoil Luimnigh 100,000
Voluntary Service International  15,000
West Papua Action  11,000
Iomlán (Gealltanais chaiteachais a rinneadh roimh 2005 as an áireamh) 2,166,802
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An Bhurúin (1)
(Comhaltacht 
Courtney)

M Phil i Staidéir Síochána Idirnáisiúnta Scoil Éacúiméinice na 
hÉireann /TCD

1

Poblacht na 
Seice (1)
(Comhaltacht 
Anna Lindh)

M.A. i Staidéir Eorpacha Ollscoil Luimnigh 1

An Aetóip (42) Dioplóma Iarchéime i Staidéir Forbartha Kimmage Manor 5

Dioplóma Iarchéime/ /M.A. i Staidéir 
Forbartha

Kimmage Manor 3

M.A. i Staidéir Forbartha Kimmage Manor 2

M.A. i gCaidreamh Idirnáisiúnta DCU 2

Dioplóma Iarchéime/ M. Sc. i gCothú na 
Sláinte & Sláinte Dhaonna

Ollscoil Uladh, Baile Uí 
Shiúrtáin 

2

Ph.D sa Mhiocrairgeadas UCC 1

Ph.D san Oideachas UCC 1

Ph.D – deighilte – Forbairt Tuaithe NUIC/UCC 1

Ard-Dioplóma /M. Sc. san Eolaíocht 
Fheidhmeach (Bainistíocht ar Iascaigh agus 
Caomhnú Iascaigh)

UCC 1

Dioplóma Iarchéime/ /M. Sc. san Airgeadas 
agus san Infheistíocht

Ollscoil Uladh. Cúil Raithin 1

M. Sc. Talmh. (Forbairt Tuaithe) NUID/UCD 1

M. Sc. i mBainistíocht Oidhreachta Domhanda NUID/UCD 4

Dioplóma i gCothú na Sláinte NUIG 3

Máistreacht san Oideachas TCD 5

M.A. i Staidéir Forbartha NUID/UCD 1

M. Sc. i Sláinte Dhomhanda  TCD TCD 8

M. Sc. i mBainistíocht Oideachais TCD 1

An India (1) M.A.  i Staidéir Forbartha Kimmage Manor 1

Éire (2)
(Comhaltacht 
Anna Lindh)

M.A. i Staidéir Eorpacha Ollscoil Luimnigh 1

Máistreacht Taighde: “EU counter-terrorism 
policies since 9/11”

Ollscoil Luimnigh 1

Leosóta (7) Máistreacht i Riarachán Gnó (MBA) Ollscoil an tSaorstáit, An 
Afraic Theas

1

Máistreacht i mBainistíocht Cúraim Shláinte Ollscoil an tSaorstáit, An 
Afraic Theas

1

Maistreacht i gComhshaol agus Forbairt Ollscoil Kwa Zulu-Natal, 
An Afraic Theas

1

Máistreacht i Staitisticí Ollscoil Kwa Zulu-Natal, 
An Afraic Theas

1

MA i gComhairleoireacht agus Seirbhísí 
Daonna 

Ollscoil na Botsuáine 1

Máistreacht in Eolaíocht Altranais agus Sláinte 
Phoiblí 

Ollscoil Cape Town, An 
Afraic Theas

1

Clár Comhaltachtaí Oiliúna

Tír Cúrsa Institiúid Uimhir Ainm an 
     Tionscadail
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M. Sc. Talmh. (Cúnamh Daonnúil) NUID/UCD 1

An Mhongóil (1) Dioplóma Iarchéime/M.A. i Staidéir Forbartha Kimmage Manor 1

Mósaimbíc (4) B.A. i Staidéir Forbartha Kimmage Manor 1

Dioplóma sa Teicneolaíocht Bhithleighis Cape Technikon, An Afraic 
Theas 

1

M.A. i Staidéir Forbartha NUID/UCD 2

An Phalaistín (1) LLM Dlí Cearta an Duine Idirnáisiúnta NUIG 1

Ruanda (1) M. Sc. sa Bhainistíocht Oidhreachta 
Domhanda 

NUID/UCD 1

Siarra Leon (2) B.A. i nDiagacht/Dlí Coláiste Fourah Bay, 
Ollsocil Shiarra Leon 

1

Dioplóma + M.A. i Staidéir Forbartha NUID/UCD 1

An Afraic Theas 
(1)

B.A. i Staidéir Forbartha Kimmage Manor 1

An Tansáin (21) Dioplóma Iarchéime i Staidéir Forbartha Kimmage Manor 6

Dioplóma Iarchéime/M.A. Staidéir Forbartha Kimmage Manor 3

B.A. Staidéir Forbartha Kimmage Manor 1

M.A. Staidéir Forbartha Kimmage Manor 2

M. Sc. Úsáid & Bainistíocht Talún Ollscoil Sokoine, An 
Tansáin 

1

M.A. i bhForbairt Tuaithe Ollscoil Sokoine, An 
Tansáin

2

H. Dip/M. Sc. in Eolaíocht & Teicneolaíocht 
Bia 

NUIC/UCC 1

M. Sc. Talmh. (Forbairt Tuaithe) NUID/UCD 4

Máistreacht san Oideachas TCD 1

Tíomóir Thoir 
(3)

Dioplóma Iarchéime (Ríomhaireacht) +  
M. Sc. Innealtóireacht Bogearraí 

Institiúid Teicneolaíochta 
ÁTHA LUAIN

1

M Phil i Staidéir Síochána Scoil Éacúiméinice na 
hÉireann /TCD

1

M. Sc. Talmh. (Bainistíocht na nAcmhainní 
Comhshaoil) 

NUID/UCD 1

Uganda (18) Dioplóma Iarchéime/M.A. Staidéir Forbartha Kimmage Manor 2

B.A. Staidéir Forbartha Kimmage Manor 2

M.A. Staidéir Forbartha Kimmage Manor 1

M.A. i Socheolaíocht Ollscoil Makerere, 
Kampala

1

M.A. i gCearta an Duine Ollscoil Makerere, 
Kampala

1

M Phil i Staidéir Síochána Idirnáisiúnta Scoil Éacúiméinice na 
hÉireann /TCD

1

M. Sc. in Innealtóireacht Shibhialta TCD 1

M. Sc. i mBainistíocht Oidhreachta Domhanda NUID/UCD 2

M.A. i Staidéir Forbartha NUID/UCD 4

M. Sc. Talmh. (Forbairt Tuaithe) NUID/UCD 1

Dioplóma + M.A. . i Staidéir Forbartha NUID/UCD 1

Tír Cúrsa Institiúid Uimhir Ainm an 
     Tionscadail
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M. Sc. Talmh. (Bainistíocht na n-Acmhainní 
Comhshaoil)  

NUID/UCD 1

Vítneam (1) M.A.  i Staidéir Forbartha NUID/UCD 1

An tSaimbia 
(27)

Dioplóma Iarchéime/ M.A. i Staidéir Forbartha Kimmage Manor 1

B.A.  i Staidéir Forbartha Kimmage Manor 3

M.A. i Staidéir Forbartha Kimmage Manor 1

B. Sc. (Eolaíochtaí Feidhmeacha) DIT Sráid Chaoimhín 2* Saotharlann 
Leighis

M.A. san Oideachas NUID/UCD 8

Máistreacht i Sláinte Phoiblí NUID/UCD 2

B. Sc. (Eolaíocht Bhithleighis) DIT Sráid Chaoimhín 9* Saotharlann 
Leighis

M. Sc. Talmh. (Forbairt Tuaithe) NUID/UCD 1

IOMLÁN 134

Tír Cúrsa Institiúid Uimhir Ainm an 
     Tionscadail

Deontais le haghaidh Chúrsaí / Deontais d’Eagraíochtaí
 
An tIonad um Staidéir Forbartha, Kimmage Manor 343,334
An Chomhairle do Mhic Léinn in Éirinn (ICOS) 370,508
IOMLÁN 713,842

Iarscríbhinn 26 ar lean
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Comhairleoir Teideal na Comhairleachta 

Achilles Procurement Services Saineolas maidir le soláthar poiblí a chur ar fáil  

Annesley Resource Partnership Tionscnamh le hathbhreithniú a dhéanamh ar chaiteachas – Quality Review of Irish 
Aid Report (Review of Irish Aid Support to Afghanistan)  

Annesley Resource Partnership Meastóir Seachtrach ar Dheontais Forbartha Eagraíochtúla de chuid Chúnamh 
Éireann

Annesley Resource Partnership Cúnamh le Cuíchóiriú a dhéanamh ar Mheicníochtaí Maoiniúcháin na 
nEagraíochtaí Neamhrialtasacha

Bannock Consulting Athbhreithniú agus Meastachán ar Chórais Bhainistíochta Airgeadais 

Brady, Conor Páipéar Bán um Chomhoibriú Forbartha- Cathaoirleach/Éascathóir do Shraith 
Cruinnithe Poiblí  

Brugha, Ruairí 
(London School of Hygiene &
Tropical Medicine)

Tacaíocht Theicniúil a sholáthar maidir le Sláinte agus VEID/SEIF   

Butcher, Kate Tacaíocht Theicniúil a sholáthar maidir le Sláinte agus VEID/SEIF

Brunel University Staidéar Beartais ar Dhea-chleachtas maidir le Cúram Leanaí in Oirthear na hEorpa 
agus i gCónaidhm na Rúise  

Centre for Arid Zone Studies 
(Ollscoil na Breataine Bige, 
Beannachar)

Cúnamh Teicniúil do Chlár Taighde Oibríochta agus Forbartha Acmhainne do 
Shlándáil Bia agus Slite Maireachtála Inchothaithe

CDP Consultants Meastóireacht ar Thaighde Oibríochta agus ar Fhorbairt Acmhainne do Shlándáil 
Bia agus Slite Maireachtála Inchothaithe  

Conroy, Anne Monatóireacht ar Chlár Téarnaimh DCI, An Mhaláiv 

Corbett, Mary Comhairleoirí Neamhspleácha do Choiste Maoiniúcháin EHAF/EPPR 

Cosgrave, John Comhairleoirí Neamhspleácha do Choiste Maoiniúcháin EHAF/EPPR 

Cosgrave, John Iniúchóireacht ar Acmhainn Cosanta Shibhialta  

Costigan, Aine Tacaíocht Theicniúil a Sholáthar maidir le VEID/SEIF 

Courtney, Sean Ceapachán Sealadach mar Chomhordaitheoir Cláir ar Ghníomhaíochtaí an 
Chúnaimh Forbartha de chuid Chúnamh Éireann sa Chúige Thuaidh, an tSaimbia  

Crawford, Bernie Ball Seachtrach de Choiste Roghnaithe na gComhaltachtaí  

Crawford, Bernie Cuidiú le Cúnamh Éireann maidir le meastóireacht agus faomhadh ar thograí faoi 
Dheontas Breise HAPS   

Crowley, Tom Misean iniúchta chun Straitéis Clár Réigiúnach Mheiriceá Láir a ullmhú  

Duffner, Karen Tacaíocht do Chlár in TFC in Oideachas Múinteora i gCeantar Rwenzori, Uganda 

Farrell, Deirdre Ball de Choiste Deontas an Oideachais Forbartha 

Fell, Arthur Comhpháirtíocht i gcruinnithe de chuid an Ghrúpa Luachála agus Meastóireachta 
Tionscadal

Gaynor, Cathy Ceardlann ar Neartú Acmhainne chun príomhshruthú a dhéanamh ar Chlár 
Chúnamh Éireann, Uganda

Gaynor, Cathy Ceardlann ar Neartú Acmhainne chun príomhshruthú a dhéanamh ar Chlár 
Chúnamh Éireann in Leosóta agus san Afraic Theas 

Comhairleoirí Teicniúla a bhí fostaithe ag an Stiúrthóireacht um Chomhoibriú Forbartha le  

linn 200�
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Gaynor, Cathy Tacaíocht Theicniúil a Sholáthar don Chlár ‘Oideachas do Chách’

Githongo, John Seimineár ar Neamh-Éillitheacht 

Godden, Kate Comhairleoirí Neamhspleácha don Choiste Maoiniúcháin EHAF/EPPR

Grindle, John Staidéar ar Fhéidearthacht Intéirneachta

Grindle, John Meastóir Seachtrach ar Thograí Chúnamh Éireann maidir leis na Balcáin agus CIS

HELM Tacaíocht Bainistíochta Iniúchta don Aonad Meastóireachta agus Iniúchta

Heneveld, Ward Tacaíocht Theicniúil a Sholáthar don Chlár ‘Oideachas do Chách’ 

Higgins, Cathal Páirt a ghlacadh sa Mhisean go Tíomóir Thoir chun Athbhreithniú a dhéanamh ar 
Oideachas   

Higgins, Cathal Rapporteur do Chruinniú Oideachais ag Cúnamh Éireann 

Higgins, Cathal Tacaíocht Theicniúil a Sholáthar don Chlár ‘Oideachas do Chách’

HLSP Group Meastóireacht ar Chlár VEID/SEIF Chúnamh Éireann 2002-2005

HLSP Group Meastóireacht ar Chlár VEID/SEIF Chúnamh Éireann sa tSaimbia don tréimhse 
2002-2005  

Holmes, Anne Tacaíocht Theicniúil do Rannóg Éigeandála agus Téarnaimh: Sainchomhairleor do 
chúram leantach i ndiaidh an tSúnamaí  

IDI (Comhairleoir Kevin Moore) Misean Forbartha na hEarnála Príobháidí go Uganda

Institute for Policy Alternatives 
(An Dr Sulley Gariba)

Léirmheastóir ar Phainéal Comhpháirtithe UNICEF

INTRAC Meastóireacht ar Scéim na gClár Ilbhliantúil ag Cúnamh Éireann 2003-2005

Jackson, John Freastal agus Comhpháirtíocht ag an gComhdháil Idirnáisiúnta do Phobal agus 
Forbairt, Nua Eabhrac 

Jennings, Mary Ceardlann ar Neartú Acmhainne chun príomhshruthú a dhéanamh ar Chlár 
Chúnamh Éireann in Uganda   

Jennings, Mary Ceardlann ar Neartú Acmhainne chun príomhshruthú a dhéanamh ar Chlár 
Chúnamh Éireann in Leosóto agus san Afraic Theas

Jennings, Mary Meastóireacht ar an Meabhrán Tuisceana (MOU) idir Cúnamh Éireann agus 
Dóchas

Jennings, Mary Scrúdú ar Shaincheisteanna a bhaineann le Roghnú agus Cur i bhFeidhm 
Chlárthíortha Nua do Chúnamh Éireann   

John Snow International  
(An Bhreatain)

Tacaíocht Theicniúil a Sholáthar maidir le VEID/SEIF

Kimmage Manor (An tIonad um 
Staidéar Forbartha)

Clár Foghlama agus Traenála d’Oibrithithe Forbartha   

Kinsella, Jim Tacaíocht Theicniúil d’obair leantach an Ghrúpa Oibre PovNet ar Thalmhaíocht 

Leen, Maura Mapáil ar Shamhlacha Féidearthachta i gcomhair Caidreamh Struchtúrtha idir 
Cúnamh Éireann agus Institiúidí Ardoideachais in Éirinn 

Leen, Maura Comhpháirtíocht i gCruinnithe de chuid Ghrúpa Luachála agus Meastóireachta 
Tionscadal (PAEG)

Madsen, Camilla Comhairleoirí Neamhspleácha do Choiste Maoiniúcháin EHAF/EPPR 

Manchester, Joanne Tacaíocht Theicniúil a Sholáthar maidir le VEID/SEIF

Coláiste Mhuire Gan Sma
(Ollscoil Luimnigh)

Tacaíocht Theicniúil a Sholáthar maidir leis an gclár ‘Oideachas do Chách’

Comhairleoir Teideal na Comhairleachta 

Iarscríbhinn 28 ar lean
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Marsh, Caroline Ullmhú an Aonaid 3 bliana um Chomhoibriú agus um Fhorbairt Acmhainne na 
Straitéise Traenála  (CDCU), An Tíomóir Thoir   

McCann, Mary Comhairleoir Cláir Eatramhaigh do Mheiriceá Láir 

McCarthy, Owen Táirgeadh agus Cothú ar Shaoráid Teagaisc an Oideachais Forbartha do Ranganna 
Sinsearacha i mBunscoileanna 

McClean, Diarmuid Tacaíocht Theicniúil a Sholáthar maidir le VEID/SEIF

McConkey, Sam Meastóireacht ar thionscnamh Víris Fuil-Iompartha Éire-Vítneam 

McGrath, Brid Oifigeach na Faisnéise Poiblí Cúnta  

McKeown, Mary Comhpháirtíocht i gCruinnithe de chuid Ghrúpa Luachála agus Meastóireachta 
Tionscadal (PAEG)

McMullan, Pat Tacaíocht Theicniúil Leanúnach do Mhaoiniúchán Chúnamh Éireann do IFAD agus 
CGIAR

Mokoro Staidéar le Roghanna Maoiniúcháin chun tacú le ESDP a aimsiú,  An Aetóip S

Mokoro Céim II de Staidéar ar Roghanna Maoiniúcháin do thacaíocht Earnála: Soláthar ar  
Ionchur Teicniúil laistigh de Thacaíocht Chomhbhuiséid/Misean PRSC, An Aetóip

Mollaghan, Mary & Gallwey, Susan Treoirleabhar a chur ar fáil maidir leis na hÁiseanna Oideachais Forbartha 2006-
2007

Murphy, Paud Tacaíocht Theicniúil a Sholáthar maidir leis an gclár ‘Oideachas do Chách’ 

Murray, Una Tacú leis an mBeartas Comhionannais Inscne trí Phleanáil Ghníomhaithe agus trí 
Phróisis Tacaíochta eile

Ollscoil Náisiúnta na hÉireann 
(Rannóg Chothú na Sláinte)

Tacaíocht Theicniúil a Sholáthar maidir le VEID/SEIF

Ngunyi, Mutahi Monatóireacht ar Chlár Téarnaimh Chúnamh Éireann, An Chéinia

O’Dwyer, Jerry Tacaíocht do Chúnamh Éireann maidir leis an gCiste Domhanda um throid in 
aghaidh SEIF, TB & Maláire

O’Regan, Johnny Tacaíocht Bainistíochta Iniúchta don Aonad Meastóireachta agus Iniúchta 

Oxford Policy Management Meastóireacht ar Chlár Straitéise Tíre na Saimbia 2000-2004 de chuid Chomhoibriú 
Forbartha Éireann

Real Event Solutions Bainistíocht ar Chomórtas Bunscoileanna

Rothwell Performance Consulting Clár Intéirneachta UNV maoinithe ag Cúnamh Éireann a Éascú

Coláiste Phádraig, Droim Conrach Tacaíocht Theicniúil a Sholáthar don chlár ‘Oideachas do Chách’

Scott, Mike Cúnamh d’obair Fhóraim na hEarnála Príobháidí 

Scott, Mike Scúdú ar Shaincheisteanna a bhaineann le roghnú agus feidhmiú Chlárthíortha Nua 
Chúnamh Éireann

Shine, Tara Forbairt ar Bheartas Comhshaoil do Chúnamh Éireann 

Shine, Tara Tacaíocht Theicniúil a Sholáthar don Fhorbairt Inchothaithe Comhshaoil 

Shine, Tara Tacaíocht don Earnáil Éigeandála agus Téarnaimh

Smith, Marie Meastóireacht agus Monatóireacht d’Oifigigh Deisce Sochaí Sibhialta agus Cúnta

Storey, Andy Seimineár ar Mhéadú Cúnaimh do na Tíortha is Lú Forbartha maidir le Beartas 
Micreacnamaíoch

Telford, John Comhairleoirí Neamhspleácha do Choiste Maoiniúcháin EHAF/EPPR 

Coláiste na Tríonóide (Ionad do 
Shlinte Dhomhanda) 

Tacaíocht Theicniúil a Sholáthar maidir le VEID/SEIF 

Willitts-King, Barnaby Tacaíocht Theicniúil a Sholáthar d’Fhorbairt & d’Fheidhmiú an Bheartais 
Dhaonnúil agus Téarnaimh 

Comhairleoir Teideal na Comhairleachta 
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Giorrúcháin

AE An tAontas Eorpach
ACBF  African Capacity Building Programme /  

Clár na hAfraice um Fhorbairt Acmhainne  
ADEA  Association for the Development of Education in Africa  /  

An Cumann um Fhorbairt Oideachais san Afraic
AMSCO African Management Services Company 
CEDAW  Convention for the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women / 

Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir le gach Cineál Idirdhealaithe in aghaidh Ban a 
Dhíothú 

CGIAR Consultative Group on International Agricultural Research /  
 Grúpa Comhairleach um Thaighde Talmhaíochta Idirnáisiúnta 
CSP Country Strategy Paper/ Páipéar Straitéise Tíre 
DDRR Disarmament, Demobilisation, Reintegration and Repatriation /  
 Dí-armáil, Díshlógadh, Athimeascadh, Aisdiúichiú 
ENP European Neighbourhood Policy /  
 Polasaí Comharsanachta na hEorpa 
ESSP  Education Sector Strategic Plan /  
 Plean Straitéiseach na hEarnála Oideachais 
FAC Food Aid Convention /  
 Coinbhinsiún um Chúnamh Bia 
FAO Food and Agriculture Organisation /  
 An Eagraíocht Bhia agus Talmhaíochta
GAERC General Affairs and External Relations Council /  
 An Chomhairle um Ghnóthaí Ginearálta agus Caidreamh Seachtrach 
HAPS  HIV/AIDS Partnership Scheme /  
 Scéim Chomhpháirtíochta VEID/SEIF
IEEP International Institute of Education Planning /  
 An Institiúid Idirnáisiúnta um Pleanáil Oideachais 
IFAD International Fund for Agricultural Development /  
 An Ciste Idirnáisiúnta chun Talmhaíocht a Fhorbairt 
IFC International Finance Corporation / An Chorparáid Airgeadais Idirnáisiúnta 
ILO International Labour Organisation / An Eagraíocht Idirnáisiúnta Saothair 
JLOS Justice, Law and Order Sector / An Earnáil Córa, Dlí agus Cirt 
MAPS Multi-Annual Programme Scheme / Scéim Clár Ilbhliantúil 
MDGs Millennium Development Goals / Spriocanna Forbartha na Mílaoise 
MFDF Mekong Private Sector Development Facility /  
 Áis Forbartha Mekong don Earnáil Phríobháideach  
NA Na Náisiúin Aontaithe
NAAS National Agricultural Advisory Services /  
 Seirbhísí Comhairleacha Talmhaíochta Náisiúnta 
OCHA UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs /  
 Oifig na NA um Chomhordú ar Ghnóthaí Daonnúla
OSCE  Organisation for Security and Cooperation in Europe /  
 An Eagraíocht um Shlándáil agus Chomhar san Eoraip 
OTN Olltáirgeacht Náisiúnta
OVCs Orphans and Vulnerable Children /  
 Dílleachtaí agus Leanaí Leochaileacha 
PDAP Palestinian Direct Action Programme /  
 Clár Gníomhaíochta Díreach na Palaistíne
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Clúdach An Tansáin
 Trygve Bolstad/Panos Pictures

Laistigh den  An Tansáin
Chlúdach  Pieternella Pieterse/Irish Aid
 

Leathanach 2-3  Vítneam
  Seán Hoy/Irish Aid
 

Leathanach 6-7  An Níger
  Jenny Matthews/Panos Pictures 
 

Leathanach 24-25  An Afraic Theas
  Maxwells Photography Ltd 

Leathanach 34-35  Uganda
  Heldur Netocny/Panos Pictures 
 

Leathanach 40-41  Gána
  Sven Torfinn/Panos Pictures
 

Leathanach 52-53  An Aetióp
  Dieter Telemans/Panos Pictures 
 

Leathanach 64-65  Súdáin
  Sven Torfinn/Panos Pictures 

Grianghraif - 
Admhálacha

PRSC Poverty Reduction Support Credits /  
 Creidmheasanna Tacaíochta chun Bochtaineacht a Laghdú 
SAP-FL Special Action Programme against Forced Labour /  
 An Clár Gníomhaíochta Speisialta in aghaidh na hOibre Éigeantaí  
SWAps Sector Wide Approaches /  
 Cur Chuige Ilearnálach 
TASO  Aids Support Organisation /  
 An Eagraíocht Tacaíochta SEIF
TFC Teicneolaíocht Faisnéise agus Cumarsáide
UNCDF United National Capital Development Fund /  
 Ciste Forbraíochta Caipitil na Náisiún Aontaithe
UNDP United Nations Development Programme /  
 Clár Forbraíochta na Náisiún Aontaithe  
UNESCO  United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation /  
 Eagraíocht Oideachais, Eolaíochta agus Chultúir na Náisiún Aontaithe 
UNRWA  United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East/ 

Gníomhaireacht Fóirithinte agus Oibreacha na Náisiún Aontaithe do Theifigh 
Palaistíneacha sa Neasoirthear 

VEID/SEIF (HIV/AIDS) Víreas Easpa Imdhíonachta Daonna/Siondróm Easpa Imdhíonachta Faighte
WFP World Food Programme / 
 An Clár Domhanda Bia 
WTO World Trade Organisation /  
 An Eagraíocht Dhomhanda Trádála 

Giorrúcháin ar lean


