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RÉAMHRÁ 

ón Aire Coveney

Is mór an onóir dom é gur ceapadh
mé i m’Aire Gnóthaí Eachtracha agus
Trádála, go háirithe mar gheall ar an
bhfreagracht atá ar an Roinn as clár
forbartha Chúnamh Éireann agus a
ceannaireacht air.  Is é Cúnamh
Éireann clár mhuintir na hÉireann.  Tá
a fhios againne in Éirinn gurb
amhlaidh, cé gur tír bheag muid, go
bhfuil guth láidir againn agus cuntas
teiste den scoth i dtaobh réitigh a
aimsiú ar fhadhbanna domhanda,
agus réitigh a chur i bhfeidhm ar an
láthair i gcuid de na tíortha is
boichte ar domhan. 

Ní féidir le haon tír aisti féin dul i
ngleic le tionchair an athraithe
aeráide ar an bpláinéad seo againne.
Ní féidir le haon tír aisti féin dul i
ngleic leis an ngéarchéim dhaonnúil
atá ag goilleadh ar na milliúin daoine
agus a chuireann iallach orthu a
dtithe a thréigean. Ní mór dúinn a
bheith ag obair as lámha a chéile
chun na dúshláin atá ag bagairt
orainn uile a shárú. Ní neart go cur le
chéile agus domhan á thógáil againn
a bheidh níos cothroime, níos
inbhuanaithe agus níos cobhsaí.  

Faoin té a d’fhóin romham mar Aire
Gnóthaí Eachtracha agus Trádála,
Charlie Flanagan, rinne Éire
idirbheartaíocht i leith comhaontú
de chuid na Náisiún Aontaithe ar
Chlár Oibre 2030 um Fhorbairt
Inbhuanaithe. Is é croílár an
ghealltanais atá á thabhairt i gClár
Oibre 2030 ná nach bhfágfaimid aon
duine inár ndiaidh, agus é á aithin
againn gurb í an éagothroime is
bonn le cuid mhór de dhúshláin
dhomhanda ár linne.  Is é an cúram
atá ormsa sna blianta atá romhainn
ná Éire a threorú ionas go mbeidh sí
ina húdar athraithe ar mhaithe leis

an uaillmhian a bhaint amach i
dtaobh gan duine ar bith a fhágáil
inár ndiaidh.  Fágann sé sin nach mór
dúinn dul i bhfeidhm ar an
díospóireacht ar an leibhéal
domhanda agus an clár oibre a
mhúnlú sa bhaile. 

In Éirinn, ní mór ár mbeartais a
bheith bunaithe ar phrionsabal na
forbartha inbhuanaithe atá leagtha
amach i gClár Oibre 2030.  Tá an
Rialtas ag obair lena chinntiú go
mbeidh beartais intíre chomhtháite
ina bhfreagra air sin ar fud ghné
eacnamaíoch, ghné shóisialta agus
ghné chomhshaoil na forbartha
inbhuanaithe. Tá an chéad Phlean
Náisiúnta Maolaithe reachtúil
foilsithe againn, agus is céim thar a
bheith tábhachtach é sin san aistriú
chuig geilleagar ísealcharbóin faoi
2050.  Nuair a bhí mé i m’Aire
Talmhaíochta, chuir mé an inbhuaine
i gcroílár bheartas talmhaíochta na
hÉireann, toisc go bhfuil forbairt
inbhuanaithe na hÉireann ag brath ar
inbhuaine ár dtionscal talmhaíochta
i dtaobh an chomhshaoil san
fhadtréimhse.  

Sa tréimhse amach romhainn,
cinnteoidh mé go gcoinneoidh Éire
leis an ról lárnach atá aici maidir le
Clár Oibre 2030 a chur chun
feidhme.  Beidh mé ag díriú go
háirithe ar ár gcaidreamh leis an
Afraic agus ar na cláir atá á reáchtáil
againn ansin.  Beidh mé ag obair lena
chinntiú go n-éireoidh le hÉirinn ina
cuid iarrachtaí suíochán
neamhbhuan a fháil ar Chomhairle
Slándála na Náisiún Aontaithe le
haghaidh an téarma 2021-2022,
toisc gurb iad an tsíocháin agus an
tslándáil bunchlocha na forbartha
inbhuanaithe. Agus, thairis sin,

déanfaidh mé gach iarracht a
chinntiú go n-eascróidh as téarma
na hÉireann ar an gCoimisiún maidir
le Stádas na mBan go ndéanfar dul
chun cinn maidir le comhionannas
inscne, ós rud é nach mbainfear
amach an fhís i dtaobh gan duine ar
bith a fhágáil inár ndiaidh mura
dtabharfar cumhacht do mhná agus
do chailíní. 

Tá ár gclár cúnaimh ina chuid
lárnach den chaoi ina gcuidíonn Éire
tabhairt faoi na fadhbanna
idirnasctha atá le sárú ag an
domhan; léirítear leis an gclár an fhís
atá againn don domhan is mian linn
a fhágáil ag ár leanaí.  

In 2016, thug Éire cúnamh forbartha
thar lear dar luach €724 milliún san
iomlán, sin méadú 12% ar an méid a
thugamar in 2015. Cúnamh daonnúil
a bhí i gceist le €194m den mhéid
sin, dá raibh €25 milliún dóibh siúd a
bhí buailte ag an ngéarchéim sa
tSiria. 

Trí mheán na Tuarascála Bliantúla seo,
tá ar chumas mhuintir na hÉireann
muid a choimeád cuntasach as an
obair a dhéanaimid thar a gceann
maidir leis an fhís a chur chun cinn
den domhan a bheith inbhuanaithe
agus cóir. Tá súil agam go mbeidh sibh
bródúil as bhur gclár cúnaimh agus as
a bhfuil bainte amach dá bharr nuair
a bheidh na torthaí agus na tuairiscí
seo léite agaibh. 

Simon Coveney T.D

An tAire Gnóthaí Eachtracha agus
Tradála

Simon Coveney T.D
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Ba bhliain í 2016 ina raibh na
milliúin daoine ar fud na cruinne ag
fulaingt go fóill. Tharla
coinbhleachtaí, tubaistí nádúrtha
agus imirce ar leibhéal nach
bhféadfaí a shamhlú go dtí le déanaí.
Idir an dá linn, bhí an córas daonnúil
agus na tíortha aíochta ag
streachailt lena ndóthain cúnaimh a
thabhairt agus le fáilte a chur roimh
na sluaite móra dídeanaithe agus
imirceach a bhí ag teitheadh óna n-
áiteanna cónaithe. 

Agus muid ag coinneáil go
diongbháilte le ról stiúrtha na tíre
seo chun aghaidh a thabhairt ar na
deacrachtaí sin, rinne an tUachtarán
Micheál D. Ó hUigínn ionadaíocht ar
Éirinn ag an gcéad Chruinniú
Mullaigh Domhanda maidir le Cúrsaí
Daonnúla in Iostanbúl i mí na
Bealtaine 2016.  Ag an gCruinniú
Mullaigh, tugadh gealltanais nithiúla
chun feabhas a chur ar éifeachtacht
na ngníomhaíochtaí daonnúla
idirnáisiúnta.  Lena chois sin, rinne
Éire idirbheartaíocht ar chomhaontú
de chuid na Náisiún Aontaithe i
Meán Fómhair 2016 maidir le cur
chuige domhanda i dtaobh cuidiú le
dídeanaithe agus imircigh.  Tá an
comhaontú dírithe go mór ar
chearta an duine, agus tá gealltanais
shoiléire ann ó bhallstáit na Náisiún
Aontaithe go gcosnóidh siad cearta
daonna na ndídeanaithe agus na n-
imirceach go léir. Tá an méid sin ag
teacht le ceann de na tosaíochtaí
atá ag Éirinn le fada an lá. 

Cé gur ar an gcoinbhleacht sa tSiria
a bhí na ceannlínte nuachta dírithe
in 2016, choinnigh Éire uirthi ag
deonú airgid go stuama chun cur i
gcoinne géarchéimeanna atá ar siúl
le fada ar fud an domhain agus atá
ligthe i ndearmad: tugadh níos mó
ná 80% den chabhair dhaonnúil
uainn do theaghlaigh atá buailte ag
géarchéimeanna san Aetóip, sa
tSúdáin Theas, i bPoblacht na
hAfraice Láir, sa Nígir, sa Nigéir, san
Iaráic agus i Háítí. Chomh maith leis
sin, chuireamar 37 mearfhreagróir
chun cuidiú le hoibríochtaí daonnúla
de chuid ár gcomhpháirtithe sna
Náisiúin Aontaithe in 20 tír. 

Tá Cúnamh Éireann ag obair, ar son
mhuintir na hÉireann, chun saol níos
fearr a chothú do roinnt de na pobail
is boichte ar domhan trí thacú leis
an bhforbairt fhadtéarmach. Tugtar
tús áite i gclár forbartha na hÉireann
do na daoine is boichte agus is
leochailí. In 2016, b’fhiú COF na
hÉireann €724m san iomlán, agus
bhí sé dírithe go háirithe ar na
tíortha is lú forbairt. 

Inár gcuid príomhthíortha
comhpháirtíochta, tá Cúnamh
Éireann ag obair chun an
bhochtaineacht a laghdú agus chun
cúrsaí cothaithe a fheabhsú. Táimid
ag obair chun cur i gcoinne
thionchar an athraithe aeráide ar
fheirmeoirí beaga agus chun tacú le
hoideachas bunscoile agus oideachas
meánscoile do na leanaí is
imeallaithe. 

I dTuarascáil Bhliantúil Chúnamh
Éireann, comhlíonaimid ár
gcuntasacht do mhuintir na
hÉireann. Leagtar béim inti ar na
torthaí a baineadh amach ar leibhéal
na dtíortha aonair trí staidéir cháis a
léiríonn tionchar ár gclár ar an
láthair. Léirítear inti an chaoi a
ndíríonn Éire an cúnamh uaithi ar na
tíortha agus na daoine is mó a bhfuil
gá acu leis, agus an chaoi a
bhfuilimid ár gcur féin in oiriúint
chun tabhairt faoi na dúshláin a
ghabhann le saol atá níos casta agus
níos domhandaithe.  

Is mór an onóir dom é gur ceapadh
mé i m’Aire Stáit um Ghnóthaí
Diaspóra agus Forbairt Idirnáisiúnta
agus táim ag tnúth le páirt a
ghlacadh i gceapadh chlár Chúnamh
Éireann amach anseo agus le dul i
bhfeidhm air.

Ciarán Cannon T.D
An tAire Stáit um GhnóthaÍ Diaspóra
agus Forbairt Idirnáisiúnta

ón Aire Stáit Cannon Ciarán Cannon T.D
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Bhí a lán le comóradh ag Éirinn in
2016.  Ba bhliain í inar tháinig athrú
mór ar chúrsaí polaitiúla san Eoraip
agus sna Stáit Aontaithe. Shín ré na
coinbhleachta sa tSiria isteach sa
chúigiú bliain agus níor tháinig
deireadh ar bith le ceann de na
géarchéimeanna imirce is mó san
Eoraip ó aimsir an Dara Cogadh
Domhanda. In 2016 cuireadh le clár
cúnaimh dhaonnúil na hÉireann chun
freastal ar an ngá a bhí leis an
gcúnamh sin, agus thugamar €194
milliún ina leith. 

Ina theannta sin, ba í 2016 an chéad bhliain inar
cuireadh chun feidhme na Spriocanna nua um Fhorbairt
Inbhuanaithe agus thapaigh Éire gach deis chun an fócas
sin a léiriú ina clár forbartha. 

Gné thábhachtach i dtaobh na Spriocanna Forbartha
Inbhuanaithe a bhaint amach is ea laghdú a dhéanamh
ar líon na ndaoine atá ag fáil bháis nó á n-easáitiú de
bharr coinbhleachtaí agus tubaistí nádúrtha, agus tacú le
dídeanaithe agus imircigh. I rith na bliana cuireadh dhá
chruinniú mullaigh dhomhanda thábhachtacha ar siúl
chun iarracht a dhéanamh feabhas a chur ar an gcomhar
domhanda d’fhonn an fhulaingt dhaonnúil a mhaolú
agus tacaíocht a thabhairt do dhídeanaithe agus do
thíortha aíochta chun freagairt don ghéarchéim imirce. 

Tionóladh an chéad Chruinniú Mullaigh Domhanda
maidir le Cúrsaí Daonnúla in Iostanbúl i mí na Bealtaine.
Thug an Cruinniú Mullaigh le chéile 9000 rannpháirtí ó
173 tír chun eolas a chomhroinnt maidir le conas maolú
a dhéanamh ar an mbás agus ar an bhfulaingt de
dheasca tubaistí nádúrtha agus tubaistí de dhéantús an
duine trí bhealaí níos fearr a chomhaontú chun na
géarchéimeanna sin a sheachaint agus freagairt dóibh.
Go gairid tar éis gur ceapadh é ina Aire Stáit um
Ghnóthaí Diaspóra agus Forbairt Idirnáisiúnta, chuaigh
Joe McHugh agus Uachtarán na hÉireann, Micheál D. Ó
hUigínn, chun ionadaíocht a dhéanamh ar Éirinn ag an

gCruinniú Mullaigh Domhanda maidir le Cúrsaí
Daonnúla.  Chuir an tUachtarán Ó hUigínn in iúl
tiomantas láidir na hÉireann do chabhrú leo siúd a bhí
buailte ag tubaiste dhaonnúil, agus d’áitigh sé ar na
rannpháirtithe go léir ag an gCruinniú Mullaigh dul i
mbun gnímh go beo. Dúirt sé: “Tá cúrsaí thar a bheith
casta ar domhan le sárú againn, agus géarchéimeanna
atá ag dul in olcas ina lán réigiún. Ní i ndollair amháin a
íocfar as mura ngníomhóimid anois, ach sa tionchar a
bheidh ag an easpa gníomhaíochta ar a bhfuil i ndán don
chine daonna.”

Tionóladh an dara cruinniú mullaigh tábhachtach mar
fhreagra ar ghlao ó iarArd-Rúnaí na Náisiún Aontaithe,
Ban Ki-moon, ar ghníomhaíocht idirnáisiúnta chun
aghaidh a thabhairt ar na dúshláin ollmhóra atá le sárú
ag imircigh, agus ag a dtíortha aíochta. Is mó daoine ná
riamh anois a bhfuil cónaí orthu i dtír seachas an tír inar
rugadh iad. Bhí breis is 240 milliún imirceach ar domhan
in 2015, agus is tapa atá an líon sin ag méadú ná ráta
fáis dhaonra an domhain. Cé gur thaistil a lán de na
himircigh sin go síochánta, i gcás timpeall is 65 milliún
díobh cuireadh as an mbaile iad. Tar éis gur éirigh go geal
le hÉirinn sa chomh-éascú a rinne sí ar chaibidlíocht na
Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe ag na Náisiúin
Aontaithe in 2015, iarradh orainn ról lárnach a ghlacadh
arís maidir le caibidlíocht an chomhaontaithe ag an
gcruinniú mullaigh tábhachtach sin. De bharr na
caibidlíochta sin, ghlac 193 tír Dearbhú Nua-Eabhrac ar
an 19 Meán Fómhair.  Sa dearbhú sin, leagtar amach
gníomhartha agus prionsabail chun cabhrú le

Súil Siar ar an mBliain 2016

An tAire Gnóthaí Eachtracha agus Trádála, Charlie Flanagan TD Justine
Nantale, Cúnamh Éireann agus an tAire Stáit um Ghnóthaí Diaspóra agus
Forbairt Idirnáisiúnta, Joe McHugh T.D., ag an ócáid ag ar seoladh Straitéis
Oideachais Forbartha Chúnamh Éireann 2017-2023. Grianghraf:
Maxwells/Julien Behal
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dídeanaithe agus le tíortha aíochta agus chun dul i
ngleic le bunchúiseanna na himirce.

Ba bhliain thábhachtach í 2016 freisin maidir le cúnamh
forbartha na hÉireann san fhadtréimhse. Baineann
tábhacht mhór leis an neamhionannas a laghdú agus
éifeachtaí an athraithe aeráide a mhaolú inár
bpríomhthíortha comhpháirtíochta ionas gur féidir
bainistíocht níos inbhuanaithe a dhéanamh ar thubaistí
nádúrtha agus ar choinbhleachtaí. Rinneadh
meastóireacht neamhspleách mhionsonraithe ar chlár
Chúnamh Éireann i Vítneam agus rinneadh athbhreithniú
ar ár gclár sa Tansáin i rith na bliana, agus
comhaontaíodh straitéisí tíre nua, a bhí ailínithe go dlúth
leis na Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe, i leith
Uganda agus na Maláive.

I mí Iúil, thug Joe McHugh, a bhí ina Aire Stáit an tráth
sin, cuairt ar Uganda, agus chonaic sé féin an dá
dhúshlán atá le sárú ansin: athrú buan a leabú trí obair
forbartha fhadtéarmach Chúnamh Éireann agus an chaoi
a ndéantar comhlánú leis an obair sin ar an
ngníomhaíocht dhaonnúil leanúnach, ar minic í a bheith
ina cuid den obair fhadtéarmach.  Le linn a chuairte, chas
an tAire McHugh le seanóirí a bhí ag baint tairbhe as clár
aistrithe airgid shóisialta, a gcuidíonn Éire leis. Chonaic sé
ár dtionscadail oideachais in Karamoja agus thug sé
cuairt ar dhídeanaithe a tháinig chuig Uganda ón
gcoinbhleacht sa tSúdáin Theas. 

Níos faide anonn sa bhliain, thug an tUachtarán Ó
hUigínn, agus an tAire Gnóthaí Eachtracha agus Trádála,
Charlie Flanagan ina chuideachta, cuairt ar chlár
Chúnamh Éireann i Vítneam. Ag tagairt dó don dul chun
cinn ollmhór atá déanta maidir le laghdú na
bochtaineachta i Vítneam, aithin an tUachtarán Ó
hUiginn a mheáite atá Éire agus Vítneam araon ar na
Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe a bhaint amach. 

Chonaic an tUachtarán agus an tAire Flanagan an obair a
dhéanann Cúnamh Éireann le mionlaigh eitneacha,
dream nach bhfuil iontu ach 15% de dhaonra Vítneam

ach arb iad breis is 70% de na bochtáin sa tír sin iad. Is i
measc mionlaigh eitneacha is measa atá an neamh-
chomhionannas inscne le sonrú agus tá dul chun cinn
maith á dhéanamh trí chlár leathan na hÉireann ar
inscne maidir le dul i ngleic le fadhbanna amhail pósadh
éigeantach leanbh agus gáinneáil trasteorann ar chailíní
óga. 

Tosaíocht thábhachtach de chuid bheartas na hÉireann is
ea é cumhacht a thabhairt do mhná agus do chailíní,
agus tá an comhionannas inscne ina chuid lárnach de
chlár Chúnamh Éireann. Fuaireamar deis iontach i rith na
bliana an tosaíocht sin a chur chun cinn ar fud an
domhain nuair a toghadh Éire ina ball de Choimisiún na
Náisiún Aontaithe maidir le Stádas na mBan.  Is é an
Coimisiún sin an príomhchomhlacht idir-rialtasach a
bhíonn ag plé le comhionannas inscne, agus bíonn sé ag
obair chun cearta na mban a chur chun cinn agus
caighdeáin dhomhanda maidir le comhionannas inscne a
mhúnlú.

Ag deireadh na bliana, sheol an Roinn Gnóthaí
Eachtracha agus Trádála Straitéis Oideachais Forbartha
nua. Ag an seoladh, dúirt an tAire Gnóthaí Eachtracha
agus Trádála, Charlie Flanagan, nach bhféadfar caitheamh
leis an bhforbairt idirnáisiúnta mar cheist nideoige ná
mar leas imeallach.  Ach saoránaigh a bheith ar an eolas
faoin bhforbairt idirnáisiúnta agus ról a bheith acu ina
leith, is ea is fearr a bheidh siad in ann dul i ngleic leis na
dúshláin chasta atá amach romhainn. Dúirt an tAire
Flanagan, “chun leanúint ar aghaidh lenár gcuid oibre, ní
mór dúinn coinneáil leis an tacaíocht atá á tabhairt le
fada ag muintir na hÉireann don chúnamh thar lear, cibé
an bhfuil sé sin le sonrú i saol na misinéirí nó na n-oibrithe
cúnaimh thar lear nó i ndíograis agus rannpháirtíocht na
leanaí scoile agus na mac léinn sa tír seo.” Beidh an
straitéis nua ina treoir don obair a dhéanfaidh Cúnamh
Éireann sa tréimhse 2017-2023. Déantar iarracht léi a
chur ar a gcumas do mhuintir na hÉireann go léir páirt a
ghlacadh mar shaoránaigh an domhain, agus iad ag obair
ar mhaithe le domhan níos córa agus níos inbhuanaithe. 

Chas Uachtarán na hÉireann, Mícheál D. Ó hUigínn, agus an tAire Gnóthaí Eachtracha agus Trádála, an tUasal Charles Flanagan, T.D., le pobail
mionlaigh eitnigh i gcomún Vinh O, cúige Quang Tri, Vítneam. Grianghraf: Maxwell’s
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Is casta a bhíonn na géarchéimeanna
daonnúla agus is iomaí cúis a bhíonn leo.
Bíonn coinbhleacht, easáitiú agus géar-ocras
i gceist ina bhformhór. Is measa iad
géarchéimeanna na linne seo agus is faide a
sheasann siad má mar a bhíodh amhlaidh
san am atá caite. Is féidir le tubaistí ar nós
creathanna talún agus spéirlingí, nó
triomach agus tuilte de bharr cúinsí aeráide,
géarchéim nua a spreagadh nó ceann atá ag
tarlú cheana a chur in olcas. Géaraítear gach
fadhb dhaonnúil de bharr na
bochtaineachta, éagobhsaíocht pholaitiúil
agus éifeachtaí an athraithe aeráide. 

I gcás cogaí agus coinbhleachtaí go háirithe, bíonn
iarmhairtí daonnúla ollmhóra ann dá mbarr. Ní hamháin
go maraítear nó go ngortaítear a lán daoine de bharr an
fhoréigin, ach bíonn ar dhaoine an baile a fhágáil,
scriostar a slite beatha agus déantar damáiste do
bhonneagar riachtanach ar nós áiseanna sláinte agus
scoileanna.  

Is measa ná riamh atá an t-easáitiú ar domhan anois.
Cuireadh os cionn 65 milliún duine ar fud an domhain
óna gcuid tithe – sin duine as gach 113 duine ar fud an

domhain. D’fhulaing a lán díobh géarchéimeanna atá
ann le fada agus atá ligthe i ndearmad, lena n-áirítear iad
siúd i bPoblacht na hAfraice Láir, i bPoblacht
Dhaonlathach an Chongó, in Eiritré, sa tSomáil agus sa
tSúdáin. Tá formhór mór na ndaoine easáitithe faoi
dhídean i dtíortha agus i bpobail a raibh an-chuid
leochaileachta agus bochtaineachta ag goilleadh orthu
cheana féin.  Cuireann riachtanais na ndídeanaithe brú
ollmhór breise ar acmhainní a bhí teoranta cheana féin i
bhformhór na dtíortha aíochta.

Ní mór do gach páirtí i gcoinbhleacht sibhialtaigh a
urramú agus a chosaint. Ach is minic go sáraítear an
dualgas sin agus is minice ná riamh a dhírítear d’aon
ghnó ar shibhialtaigh le linn cogaidh, Is sárú é sin ar an
dlí daonnúil idirnáisiúnta. Is iomaí uair go mbíonn
slándáil na n-oibrithe cabhrach faoi bhagairt agus go
gcuirtear bac ar rochtain dhaonnúil, rud a chuireann
isteach ar sholáthar cúnaimh, cúnamh ar minic é a
bheith dírithe ar dhaoine atá sáinnithe sna ceantair is
measa atá buailte.

Tá riachtanas daonnúil ar fud an domhain anois ar
leibhéal nach bhfacthas riamh roimhe seo, agus is ag dul
i méid atá sé. Meastar gur theastaigh cúnamh daonnúil ó
125 milliún duine ag tús na bliana 2016. Faoi dheireadh
na bliana, 130 milliún duine a bhí i gceist. Ag an am
céanna, tá easpa mhór airgid ar an gcóras daonnúil
idirnáisiúnta. 

Freagairt na hÉireann ar ghéarchéimeanna
daonnúla ar fud an domhain
Daoine a thabhairt slán agus a chosaint, an fhulaingt a mhaolú agus seasamh le
dínit an duine roimh ghéarchéimeanna, lena linn agus ina ndiaidh

Oibrí leighis agus othair óga á gclárú aici i sráidbhaile beag tuaithe An-Nassiri, thart ar 60 km ó Al Hudaydah, Éimin. Grianghraf: Giles Clarke/An Oifig
um Chomhordú Gnóthaí Daonnúla

SÚIL SIAR AR AN MBLIAIN 2016 
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An tAire Cosanta, Simon Coveney T.D., agus é ag bualadh le daoine de chriú an LÉ Samuel Beckett i Málta áit a raibh siad ar mhisean daonchairdiúil sa
Mheánmhuir. Grianghraf: Le caoinchead ó Óglaigh na hÉireann

An Cruinniú Mullaigh Domhanda maidir le Cúrsaí
Daonnúla agus gealltanais na hÉireann

Tionóladh an chéad Chruinniú Mullaigh Domhanda
maidir le Cúrsaí Daonnúla in Iostanbúl i mí na Bealtaine
2016. Tugadh le chéile a lán cineálacha éagsúla
eagraíochtaí daonnúla ag an gcruinniú mullaigh sin.
Leagadh amach an fhís atá ag Ard-Rúnaí na Náisiún
Aontaithe i leith athraithe sa Chlár Oibre don Chine
Daonna ón gcruinniú mullaigh, ina bhfuil cur síos ar
chúig cinn de Fhreagrachtaí Lárnacha arb é is cuspóir leo:
coinbhleachtaí a chosc agus deireadh a chur leo; rialacha
cogaidh a urramú; gan duine ar bith a fhágáil inár
ndiaidh; cur chuige difriúil a ghlacadh chun deireadh a
chur leis an ngátar; agus infheistíocht a dhéanamh sa
chine daonna. 

Ghlac 9,000 duine ó 173 Ballstát de chuid na Náisiún
Aontaithe páirt sa chruinniú mullaigh. Rinneadh
gealltanais nithiúla lena n-áirítear Margadh Mór idir
deontóirí agus gníomhaithe ar an láthair, ina leagtar
amach gealltanais agus gníomhartha chun feabhas a
chur ar éifeachtacht na freagartha do ghéarchéimeanna. 

Bhí toscaireacht na hÉireann chuig an gCruinniú
Mullaigh Domhanda maidir le Cúrsaí Daonnúla faoi stiúir
an Uachtaráin Micheál D. Ó hUigínn, in éineacht leis an
Aire Stáit um Ghnóthaí Diaspóra agus Forbairt
Idirnáisiúnta, Joe McHugh. Rinne Éire 35 gealltanas ar
leith, lena n-áirítear feabhas a chur ar na naisc idir obair
dhaonnúil agus obair forbartha na hÉireann; cur leis an
tacaíocht do phobail easáitithe agus do phobail aíochta;
cur le solúbthacht an chistithe chun cuspóirí daonnúla;
agus freagairt don fhoréigean ar bhonn inscne i gcásanna
éigeandála. 

Bhí toradh Chruinniú Mullaigh Dhaonnúil na hÉireann i
mí Iúil 2015 ina bhonn eolais dár rannpháirtíocht sa
chruinniú mullaigh domhanda agus do na gealltanais
uainn. Ba é an teachtaireacht lárnach a d’eascair as
comhairliúcháin i measc phobal daonnúil na hÉireann an
tráth sin má gur chóir na daoine a bhí buailte ag
géarchéimeanna a bheith i gcroílár na bhfreagairtí
daonnúla go léir. Chuir Éire an pointe sin in iúl go tréan
ag an gcruinniú mullaigh in Iostanbúl agus tá sí tosaithe
cheana féin ag cur chun feidhme a lán de na gealltanais. 
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Bhí cúnamh daonnúil de dhíth ar 130 milliún duine in 
2016 ar fud an domhain

Thug Éire €194 milliún in 2016

Áirítear sa chistiú na costais a bhaineann le 37 
mearfhreagróir agus 357 tonna stoc faoisimh 
éigeandála a chur chuig láthair na ngéarchéimeanna 
seo agus cinn eile ar feadh 2016 faoi Thionscnamh 
Mearfhreagartha na hÉireann

Cuireadh bunchistiú breise €26.75m ar fáil do 
chomhpháirtithe daonnúla tábhachtacha agus do 
Phríomhchiste Freagartha Éigeandála na Náisiún 
Aontaithe in 2016
*San áireamh anseo tá €6 mhilliún ón Roinn Talmhaíochta mar chuid de 

ranníocaíocht €20 milliún a rinneadh leis an gClár Bia Domhanda in 2016. 

An Cúnamh Daonnúil uainn i lei     
Loch Shead agus an Afraic                                                                                    

RIACHTANAIS 
DHAONNÚLA 

ARDTOSAÍOCHTA 
ARNA gCISTIÚ AG 

CÚNAMH ÉIREANN

Oideachas

Laghdú 
Riosca 
Tubaiste

Slite Beatha

Foréigean ar 
bhonn Inscne

Glanadh 
mianach 

Nithe seachas bia

Slándáil 
Bia

Cothú

Cosaint

Dídean

Sláinte
Uisce, 
Sláintíocht agus 
Sláinteachas

 
   

 

 
   

 

 
   

  

 
   

 

 
   

 

 
   

  

AN NIGÉIR

€3.18 milliún
8.5m duine i ngátar

€2.2 milliún
1.9m duine i ngátar

AN NÍGIR  
   

 
   

 

 

 
   

€500,000
2.3m duine i ngátar

SEAD

 
   

 

€6.22 milliún
2.3m duine i ngátar

€4.9 milliún
7.5m duine i ngátar

POBLACHT NA 
hAFRAICE LÁIR

POBLACHT 
DHAONLATHACH 
AN CHONGÓ
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     th Géarchéimeanna Móra in 2106
                                        Corn na hAfraice                                         An Meánoirthear, an tSiria agus Eile

 
 

 
   

 

 
 

 

  
 

 
 

  

 

 
  

€1.25 milliún
1.5m duine i ngátar

AN EIRITRÉ

€6.65 milliún
9.7m duine i ngátar

AN AETÓIP

€11.1 milliún
6.1m duine i ngátar

AN tSÚDÁIN THEAS

€4.18 milliún
18.8m duine i ngátar

AN ÉIMIN

€3 mhilliúin
10m duine i ngátar

AN IARÁIC

€25.2 milliún
13.5m duine i ngátar

GÉARCHÉIM NA SIRIA

 

 
   

 
   

 €2 mhilliúin
2.1m duine i ngátar

HÁÍTÍ

€1.3 milliún
8.1m duine i ngátar

AN AFGANASTÁIN

AN tSÚDÁIN

€3.93 milliún
5.8m duine i ngátar

   

€5.93 milliún
5m duine i ngátar

AN tSOMÁIL
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Germany

Poland

An Tuirc

An Iaráic

An tSiria

An Iordáin

An Liobáin

An tSiria  
Fuair 161,180 de mhuintir na Siria 
ábhair slí beatha – €3.5 milliún 
do Chumann na Croise Deirge

€6 mhilliún don Chlár Bia 
Domhanda chun bia a raibh 
géarghá leis a chur ar fáil 

Cothú do leanaí trí Chiste 
Comhthiomsaithe Daonnúil na 
hIordáine, agus Éire sa 6ú háit i 
measc na ndeontóirí

An Liobáin
Tacaíocht do dhaoine a d'fhulaing 
foréigean ar bhonn inscne – 
€1,772,438 d'eagraíochtaí 
neamhrialtasacha

An Tuirc
Seirbhísí sláinte – €5 mhilliún don 
tSaoráid do Dhídeanaithe

Earraí geimhridh do 11,075 
dídeanaí Palaistíneach – €1 
mhilliún - Eagraíocht Faoisimh 
agus Oibreacha NA

An Iordáin
Cúnamh tugtha do 488,447 
dídeanaí ón tSiria – €1.5 milliún do 
Chiste Comhthiomsaithe Daonnúil na 
hIordáine

Na Balcáin
5 Mearfhreagróirí curtha go dtí an 
Ghréig agus Macadóine  

Réigiúnach
Oideachas do leanaí Siriacha – 
€2,428,041 don tionscnamh No Lost 
Generation 

Freagra na hÉireann ar an ngéarchéim sa tSiria

AN GHÉARCHÉIM DHAONNÚIL AR DOMHAN

Cúnamh daonnúil ó Éirinn

Freagraíonn Éire do ghéarchéimeanna daonnúla ar
domhan trí chlár daonnúil Chúnamh Éireann.  Tá an cur
chuige atá againn bunaithe ar thiomantas láidir don dlí
daonnúil idirnáisiúnta agus do chistiú solúbtha, tráthúil a
sholáthar ar bhonn phrionsabail an neamhspleáchais, na
neodrachta, na neamhchlaontachta agus na daonnachta.
Tugaimid tús áite don chistiú dóibh siúd is mó agus is
práinní a bhfuil gá acu leis, gan idirdhealú a dhéanamh. I
measc ár ngníomhaireachtaí comhpháirtíochta maidir le
feidhmiú an chistithe tá na Náisiúin Aontaithe, Cumann
Idirnáisiúnta na Croise Deirge agus eagraíochtaí
neamhrialtasacha. Is minic freisin gurb iad na gníomhairí
áitiúla is fearr atá in ann dul i mbun comhpháirtíochta
linn chun cúnamh tráthúil a thabhairt. Ag an gCruinniú
Mullaigh Domhanda maidir le Cúrsaí Daonnúla, gheall
Éire ar a laghad 25% den chistiú a chur trí ghníomhaithe
áitiúla faoi 2020. 

In 2016, thugamar cúnamh daonnúil dar luach níos mó
ná €194 milliún, mar fhreagra ar achainíocha a raibh aird
an domhain orthu ach freisin mar fhreagra ar
ghéarchéimeanna atá ligthe i ndearmad, ar nós cinn sa
tSúdáin, san Afganastáin, in Éimin, i bPoblacht

Dhaonlathach an Chongó, i bPoblacht na hAfraice Láir
agus sna tíortha i réigiún Loch Sead.

An Tionscnamh Mearfhreagartha 

Ba bhliain ghnóthach í 2016 do Thionscnamh
Mearfhreagartha na hÉireann, atá ina ghné lárnach dár
gclár cúnaimh dhaonnúil. Chuireamar 10 n-aeraistriú
chun bealaigh ina raibh 357 tonna soláthairtí faoisimh
éigeandála chun cabhrú le daoine a bhí buailte ag
triomach El Niño agus ag tuilte san Aetóip; ag foréigean
agus coinbhleacht sa tSúdáin Theas, i bPoblacht na
hAfraice Láir, sa Nígir, sa Nigéir agus san Iaráic; agus ag
Spéirling Matthew i Háítí. Bhí na soláthairtí faoiseamh
uainn, ina raibh pubaill, pluideanna, gréithe cócaireachta,
feisteáin sláinteachais agus cannaí breoslaí, ina gcúnamh
maidir le freastal ar riachtanais bhunúsacha agus
riachtanais láithreacha níos mó ná 180,000 duine in
2016. Chomh maith leis sin, chuireamar 37
mearfhreagróir chun bealaigh le cabhrú le hoibríochtaí
daonnúla de chuid ár gcomhpháirtithe sna Náisiúin
Aontaithe in 20 tír nuair a bhí géarghá leo.
Chuireamar earraí atá íogair ó thaobh inscne le stoc-
chairn réamhshuite na hÉireann in 2016 freisin, rud atá
ag teacht leis na gealltanais a rinneamar ag an gCruinniú
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Mullaigh Domhanda maidir le Cúrsaí Daonnúla. I measc
na n-earraí nua tá pacáistí sláinteachais agus dínite. 

Freagra na hÉireann ar
ghéarchéimeanna móra in 2016
An ghéarchéim sa tSiria

Is millteanach go fóill é leibhéal an riachtanais dhaonnúil
sa tSiria. Bhí an ghéarchéim ar siúl den 5ú bliain as a
chéile in 2016, agus gan deireadh ar bith le feiceáil uirthi.
Tá 13.5 milliún fear, bean agus leanbh sa tSiria a
dteastaíonn cúnamh daonnúil uathu, agus tá beagnach 5
mhilliún de mhuintir na Siria ina ndídeanaithe i dtíortha
comharsanacha. Is leanaí agus daoine óga, a bhfuil na
milliúin acu nár mhair riamh in áit nach raibh
coinbhleacht ar bun, iad níos mó ná leath díobh siúd a
dteastaíonn cúnamh uathu. 

Thug Éire cúnamh daonnúil dar luach breis is €25 milliún
don tSiria agus don réigiún sin in 2016, rud a fhágann go
bhfuil €67.5 milliún tugtha againn dóibh siúd atá buailte
ag an ngéarchéim ó 2012 i leith. 

Díríodh an cistiú ó Éirinn in 2016 ar thacú leis na daoine
sa tSiria féin. Rinneamar é sin trí oibriú i ndlúthpháirt le
Coiste Idirnáisiúnta na Croise Deirge, a bhfuil cuntas
teiste fada acu i dtaobh cabhrú leis na daoine i gceantair
atá faoi léigear.  Baineadh leas as an gcistiú ó Éirinn
freisin chun cabhrú le leanaí agus daoine óga Siriacha fáil
a bheith acu ar oideachas sa Liobáin agus san Iordáin,
atá buailte leis an tSiria. Mar shampla, in 2016 thug
Cúnamh Éireann €2.4 milliún don tionscnamh No Lost
Generation, atá faoi stiúir UNICEF agus faoina
soláthraítear seirbhísí oideachais agus seirbhísí cosanta
cothroma do leanaí Siriacha, cibé áit a bhfuil siad ina
gcónaí. 

Ina theannta sin, chuir Cúnamh Éireann baill den Chór
Mearfhreagartha chuig na Balcáin agus an Meánoirthear
in 2016 chun cabhrú le gníomhairí na Náisiún Aontaithe
atá ag obair le dídeanaithe ón tSiria agus i dtíortha
comharsanacha.  Ó 2012 i leith, tá 43 ball den Chór
Mearfhreagartha san iomlán curtha chun bealaigh chun
tacaíocht a thabhairt don fhreagairt ar an ngéarchéim sa
tSiria.

An ghéarchéim i gCorn na hAfraice 

In 2016, thug Éire beagnach €29 milliún chun freastal ar
riachtanais dhaonnúla sa tSúdáin Theas, sa tSúdáin, sa
tSomáil, san Aetóip agus san Eiritré. Fágann sé sin go
bhfuil breis is €100 milliún de chúnamh daonnúil tugtha

againn do réigiún Chorn na hAfraice sa tréimhse cúig
bliana idir 2012 agus 2016.  Dhíríomar ar fhreastal ar na
riachtanais láithreacha agus na riachtanais is bunúsaí atá
ag na daoine: cóireáil a chur i gcoinne an ghéar-
mhíchothaithe; bia, uisce glan agus dídean a chur ar fáil;
agus rochtain a thabhairt ar chúram sláinte agus ar
oideachas. 

Lean an méadú ar líon na ndídeanaithe a bhí ar a
dteitheadh ón gcoinbhleacht sa tSúdáin Theas ar feadh
na bliana 2016, agus chuaigh sé sin i bhfeidhm ar roinnt
de na tíortha is lú forbairt ar domhan sa réigiún
máguaird i gCorn na hAfraice.  Thug Éire breis is €4
mhilliún do chomhpháirtithe de chuid na Náisiún
Aontaithe agus eagraíochtaí neamhrialtasacha in
Uganda, san Aetóip, sa tSúdáin agus i bPoblacht
Dhaonlathach an Chongó chun cuidiú le híoc as bia,
dídean agus seirbhísí do dhídeanaithe. 

An Éimin 

Tá droch-ghéarchéim dhaonnúil ar siúl in Éimin agus is
cúis mhór imní é go bhfuil 18.8 milliún duine ansin a
bhfuil gá acu le cúnamh, is é sin beagnach 70% den
daonra. Tá mná agus cailíní go háirithe i mbaol a mí-
úsáide agus teacht i dtír a dhéanamh orthu. Mar fhreagra
ar an ngéarchéim atá ag dul in olcas, chuir Éire leis an
bhfreagairt uaithi trí chúnamh daonnúil ar fiú bhreis is
€4 mhilliún é a thabhairt don Éimin in 2016. Chuir an
cistiú sin ar a gcumas dár gcomhpháirtithe ar an láthair
freagairt go tapa don ghéarchéim, trí bhia agus dídean a
sholáthar, agus a chinntiú go raibh mná agus daoine
leochaileacha faoi chosaint. Trí Scéim Chiste
Práinnfhreagartha Chúnamh Éireann, bhí an eagraíocht
neamhrialtasach Éireannach GAOL in ann tacaíocht a
thabhairt do theaghlaigh a bhí buailte ag an
gcoinbhleacht. 

Réigiún Loch Shead

TBhí cúrsaí i réigiún Loch Sead fós ag dul in olcas in
2016. Tá an choinbhleacht fhoréigneach a thosaigh in
oirthuaisceart na Nigéire ag dul i bhfeidhm ar áiteanna i
gCamarún, Sead agus an Nígir anois. De bharr éirí amach
Boko Haram, atá ag díriú ar phobail sibhialtach sa
réigiún, scriosadh bonneagar ríthábhachtach agus níl fáil
ar sheirbhísí riachtanacha. Tá an t-easáitiú agus an
briseadh croí go mór le sonrú agus tá timpeall is 55,000
duine in oirthuaisceart na Nigéire anois a bhfuil an gorta
ag bagairt go tréan orthu. 

In 2016, thug Éire cúnamh daonnúil dar luach €5.8
milliún do réigiún Loch Sead. Cuireadh an t-airgead sin
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AN GHÉARCHÉIM DHAONNÚIL AR DOMHAN

Cothú
Cuireadh cóir leighis ar
1,238 leanbh i gcoinne

Géar-Mhíchothú
Measartha agus Géar-

Mhíchothú Trom i Sead
(UNHCR)

Nithe seachas bia
Fuair 37,000 leanbh i

bPoblacht na hAfraice
Láir pluideanna, tarpóil,

gréithe cócaireachta,
eangaí muiscítí, gallúnach,
umair uisce agus cannaí
breosla. (An Tionscnamh

Mearfhreagartha)

Buaicphointí ár
dTionchair

Dhaonnúil in 2016:

cén áit a ndeachaigh an
cúnamh daonnúil ó Éirinn

agus conas a chuaigh sé chun
tairbhe daoine a raibh

géarchéim ag goilleadh orthu

Slándáil bia
Fuair 1,205,589 duine
cuidiú le cúrsaí bia in

Oirthuaisceart na Nigéire
a bhuí le €1 mhilliún a thug
Éire (Coiste Idirnáisiúnta na

Croise Deirge)

Glanadh mianach  
Scriosadh 1,777

mianach agus iarsma
ábhair phléascaigh ón
gcogadh agus glanadh

192 heicteár talún
éillithe san Afganastáin

(HALO Trust))

Oideachas
fuair 36,000 leanbh a raibh
an choinbhleacht ag dul i
bhfeidhm orthu seans ar

oideachas ardchaighdeáin i
bPoblacht Dhaonlathach an

Chongó (UNICEF agus
eagraíochtaí

neamhrialtasacha)

Sláinte
Tacaíodh le 14 ionad

sláinte agus 61 ospidéal
sa tSiria maidir le cóir

leighis a chur ar
dhaoine gortaithe agus
daoine tinne (Cumann

na Croise Deirge)

Dídean
Tugadh dídean agus earraí
tí bunúsacha do 15,000
duine a bhí easáitithe ag

coinbhleacht agus
foréigean sa tSúdáin
Theas (Tionscnamh
Mearfhreagartha)  

Cosaint
Bhain 1,850 leanbh
(cailíní 50% díobh) i

réigiún Diffa na Nígire
leas as seirbhísí cosanta
pobalbhunaithe (Plan
International Ireland) 

Uisce, Sláintíocht 
agus Sláinteachas 

I gcás 60,000 duine ar ghoill
triomach El Niño go dona

orthu, fuair siad rochtain ar
uisce sábháilte san Aetóip

(Tionscnamh
Mearfhreagartha)

Foréigean ar 
bhonn Inscne 

Tugadh cúnamh do 297
duine a d'fhulaing

foréigean ar bhonn inscne
in oirthuaisceart na
Nigéire (An Coiste

Tarrthála Idirnáisiúnta)

Slite Beatha
Cuireadh oiliúint ar

4,078 duine sa
Liobáin agus fuair

siad tacaíocht i leith
slí bheatha (Oxfam

Ireland) 
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Ag breathnú chun cinn go dtí 2017… 
Agus na riachtanais dhaonnúla seasta ag dul i méid agus coinbhleacht fós ar bun ina lán áiteanna ar domhan,
cuirfear dúshlán an domhain arís in 2017 i dtaobh gníomhaíocht dhaonnúil. Go dtí seo in 2017, ghlac Éire páirt i
gcomhdhálacha ardleibhéil maidir le réigiún Loch Sead, an tSiria agus Éimin, ag ar gealladh tacaíocht airgeadais
leanúnach dóibh siúd atá buailte ag na géarchéimeanna. Tá Éire tiomanta do chloí leis na gealltanais a thugamar
ag an gCruinniú Mullaigh Domhanda maidir le Cúrsaí Daonnúla agus do chuidiú le cabhair dhaonnúil a thabhairt
atá níos éifeachtaí, níos follasaí agus níos cuntasaí. 

Taiz, Sliabh Sabir, Talooq, an Éimin. De bharr srian a bheith ar ghluaiseacht earraí isteach sa tír agus laistigh di, b'éigean do dhaoine dul i mbun aistir dheacra trí
mhalaí géara a mbaineann contúirt leo go minic. Grianghraf: AL-RASNI, Akram/CICD
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D'fhág an chorraíl shóisialta agus pholaitiúil agus
mórthriomach El Nino gur i gcomhthéacs dúshlánach a bhí
clár Chúnamh Éireann á chur chun feidhme san Aetóip in
2016. 

Thionóil Ambasáid na hÉireann in Ādis Ābeba cruinnithe
ardleibhéil leis an Rialtas chun éascú do fhreagairt
chomhordaithe ar an triomach. Mar thoradh air sin, fuair
10.2 milliún duine cuidiú le cúrsaí bia. Cuireadh cóireáil ar
níos mó ná 2 mhilliún cás den ghéar-mhíchothú measartha
agus ar a laghad 220,000 cás den ghéar-mhíchothú trom.
Ina theannta sin, fuair 10 milliún duine cúnamh maidir le
fáil a bheith acu ar uisce glan. Is san Aetóip atá cónaí ar
thart ar 800,000 dídeanaí ó thíortha comharsanacha lena
n-áirítear an tSúdáin Theas, an tSomáil agus an Eiritré.

Tá obair forbartha na hÉireann dírithe san fhadtréimhse ar
chuidiú le pobail teacht ar bhealaí nua chun freagra a
thabhairt ar an athrú aeráide – ní mór é sin a dhéanamh

chun maolú a dhéanamh ar an ngátar daonnúil. Tá
gníomhaíochtaí cosúil le hathfhoraoisiú i ndobharcheantair
uisce, éagsúlú ar chleachtais talmhaíochta, feabhas a chur
ar sheirbhísí sláinte d'ainmhithe feirme agus cumas a
chothú i dtaobh ioncam a thuilleamh lasmuigh den fheirm
ina measc siúd atá i gcomhpháirt na slite beatha tuaithe de
straitéis tíre Chúnamh Éireann. 

Comhpháirt eile de straitéis Chúnamh Éireann i leith na
hAetóipe is ea feabhas a chur ar chúram sláinte
máithreacha. Bíonn Éire ag obair le heagraíochtaí rialtais
agus le heagraíochtaí de chuid na sochaí sibhialta lena
chinntiú gur minice a bheidh freastalaí oilte cúraim sláinte i
láthair agus leanaí ag teacht ar an saol. De réir na dtorthaí
ó Shuirbhé Déimeagrafach Sláinte, a foilsíodh in 2016,
d'fhreastail oibrí cúraim sláinte ar 28% de na
beobhreitheanna, suas ó 10% in 2011. Tá na suirbhéanna
sin ríthábhachtach maidir leis an dul chun cinn a thomhas
agus daoine a aithint atá i mbaol a bheith fágtha ar lár.

PRÍOMHTHÍORTHA COMHPHÁIRTÍOCHTA 

Daonra: 99.4 milliún1

Ollioncam Náisiúnta in aghaidh an duine: $1,523

AN AETÓIP

Oibrí cúraim sláinte, Réigiún Tigray, an Aetóip. Grianghraf: The Global Fund

Dea-Scéala faoi Chúrsaí Sláinte!  

Innéacs na Náisiún Aontaithe um Fhorbairt Dhaonna: 174 as 188 dtír

Ionchas Saoil: 64.6

1 Is ón Tuarascáil um Fhorbairt Dhaonna 2016 a thagann na sonraí tíre go léir (Daonra, Ionchas saoil, etc.) 
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STAIDÉAR CÁIS 

Fuair 10.2 milliún duine
cuidiú le cúrsaí bia i
ndiaidh thriomach El
Nino na bliana 2016

Tháinig laghdú ar an
mortlaíocht máithreacha, arna

tomhas in aghaidh gach
100,000 beobhreith, ó 676 bhás
in 2011 go dtí 412 bhás in 2016.

D'fhreastail oibrí cúraim
sláinte ar 28% de na

beobhreitheanna, suas ó
10% in 2011

Príomhthorthaí in 2016

I gcúige Tigray sa tuaisceart, tá sé measta gur ar an
talmhaíocht a mhaireann 81% den phobal, a bhfuil
ceapacha beag talún feirme acu agus 0.5-1 heicteár in
achar iontu.  Go leor de na cleachtais feirmeoireachta,
cuireann siad leis an díghrádú talún, rud a fhágann gur mó
an baol go gcaillfidh na feirmeoirí agus a dteaghlaigh gach
a bhfuil acu nuair a tharlóidh triomach.

Cuireann Éire chun cinn cleachtais feirmeoireachta
fheabhsaithe san Aetóip. Go háirithe, spreagtar mná chun
éagsúlú a dhéanamh ar a bhfoinsí ioncaim trí ghabháil do
ghníomhaíochtaí ar nós tógáil caorach agus pórú
éanlaithe. 

Tá Letekidan Weldenchiel ina sampla den chaoi ar féidir
leis an tacaíocht difríocht a dhéanamh; mar is féidir le
duine nach raibh rud ar bith aici tráth slí bheatha
éagsúlaithe a bheith aici anois i gceann de na réigiúin is
boichte ar domhan. Baintreach 33 bliana d’aois is ea
Letekidan a bhfuil cónaí uirthi in Adigrat, i Réigiún Tigray,
lena hiníon, atá 17 mbliana d’aois, agus a mac. Ní raibh

ioncam ná sócmhainní ar bith ag Letekidan in 2014, nuair
a ghlac sí páirt i dtionscadal slí beatha a bhí á chur chun
feidhme ag Rúnaíocht Chaitliceach Adigrat (ADCS) le
tacaíocht ó Chúnamh Éireann.  Trí mheán an tionscadail,
cuireadh oiliúint uirthi agus tugadh iasacht di chun cúig
chaora a cheannach. Le himeacht ama d’éirigh léi cur le
líon na gcaorach go dtí go raibh naoi gcinn déag aici.
Ansin chinn sí ansin cuid de na caoirigh a dhíol agus an t-
airgead a fuair sí a úsáid chun infheistíocht a dhéanamh i
dtáirgeadh beorach ‘Sewa’ an cheantair. Is as eorna a
dhéantar an bheoir sin, agus bhain sí leas as iarmhar na
heorna mar bheatha do na caoirigh a bhí fágtha aici.  Leis
an tionscnamh sin, d’éirigh léi cur lena tuilleamh
seachtainiúil agus cuntas coigiltis a oscailt.  Tar éis dhá
bhliain, bhí breis is €600 sábháilte aici agus de bharr a
hioncam athfhillteach a bheith aici tá sí in ann costais
cúraim sláinte, costais oideachais agus costais teaghlaigh
eile a chlúdach.   

Tá sé ar intinn ag Letekidan a gnó a leathnú, teach a
thógáil agus siopa beag a oscailt i mbaile gar di. 

Staidéar Cáis

Mná imeallaithe á gcumasú in Adigrat

Letekidan Weldenchiel, Réigiún Tigray, an Aetóip. Grianghraf: ADCS

Thug Éire tacaíocht do bhreis is 70,000 feirmeoir beag, cosúil le Letekidan, ó 2014 i leith, ionas go mbeidh fáil acu ar
acmhainní geilleagracha agus gur féidir leo éagsúlú a dhéanamh ar a n-ioncam. Tá ról ríthábhachtach ag tionscadail den
sórt seo chun SFI 1 a bhaint amach – Deireadh a chur leis an mbochtaineacht de gach cineál i ngach uile áit.
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AN MHALÁIV

PRÍOMHTHÍORTHA COMHPHÁIRTÍOCHTA 

Daonra: 17.2 milliún

Ollioncam Náisiúnta in aghaidh an duine: $1,073

Innéacs na Náisiún Aontaithe um Fhorbairt Dhaonna: 170 as 188 dtír

Ionchas Saoil: 63.9

Stephen Muyeye ó Dedza na Maláive, agus scrúdú a dhéanamh aige ar a bharr arbhair Indiaigh. Grianghraf: Emmet Sheerin/Trócaire

Tá an Mhaláiv ar cheann de na tíortha is boichte ar
domhan, agus daoine bochta is ea breis is leath de phobal
16.7 milliún duine na tíre sin. Bíonn formhór mhuintir na
Maláive ag brath ar fheirmeoireacht leorchothaitheach
agus is 0.7 heicteár nó níos lú atá ag an gcuid is mó de na
feirmeoirí. Is in olcas a théann an táirgeacht íseal
talmhaíochta de bharr margaí laga agus an athraithe
aeráide, rud a fhágann gur dúshlán forleathan, seasta is ea
an t-ocras agus an droch-chothú. Meastar gur theastaigh
cúnamh bia ó 40% den phobal in 2016. 

In ainneoin an ghéar-riachtanais bia sin, nach bhfacthas a
leithéid roimhe seo – agus triomach El Nino san Afraic
Theas in 2016 ina cuid den chúis leis an ngéarchéim sin –
léirítear i suirbhé náisiúnta le déanaí go bhfuil dul chun cinn
réasúnta maith á dhéanamh ag an Maláiv maidir le cothú.
Tá an chrandacht i measc leanaí faoi bhun a cúig bliana
d'aois, mar shampla, laghdaithe ó 47% in 2010 go dtí 37%
in 2016. 

I straitéis cúig bliana nua na hÉireann sa Mhaláiv, féachtar
le cúrsaí cothaithe a fheabhsú ar thrí bhealach. Trí fheabhas
a chur ar chleachtais chothaitheacha na dteaghlach i
gceantair spriocdhírithe, trí chur leis an gcumas atá ag
ceantair chun idirghabhálacha cothaithe a bhainistiú agus
trí chórais faireacháin níos láidre a thógáil, beidh Cúnamh
Éireann ag déanamh comhdhlúthú ar na feabhsuithe a
tharla in 2016 agus á gcur chun cinn. 

Tá feabhsú na cuntasachta ar gach leibhéal ina shnáithe
tábhachtach de chlár na hÉireann sa Mhaláiv freisin. I rith
na bliana, rinne Éire páirtmhaoiniú ar an gcéad chéim de
chóras náisiúnta clárúcháin agus céannachta do
shaoránaigh na Maláive, agus cláraíodh an chéad 5,000
duine de mhuintir na Maláive ar fud 27 suíomh
phíolótacha. Táthar ag súil go mbeidh an córas nua faoi lán
seoil roimh an chéad toghchán eile, atá le bheith ar siúl in
2019. Beidh an córas sin an-tábhachtach i dtaobh
tairbhithe a shainaithint agus an dul chun cinn a rianú i
leith na Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe.

Dea-scéala maidir le cúrsaí cothaithe 
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Tá an chrandacht i measc
leanaí faoi bhun a cúig
bliana d’aois laghdaithe

10% ó 47% in 2010 go dtí
37% in 2016.

Tháinig laghdú ar an gcéatadán
daoine fásta atá VEID-

deimhneach ó 10.6% in 2010
go dtí 8.8% in 2016.

I gcóras clárúcháin náisiúnta
nua, cláraíodh 5,000 duine de

mhuintir na Maláive i gclár
píolótach tosaigh.

Príomhthorthaí in 2016

STAIDÉAR CÁIS 

Staidéar Cáis

Nuair is ceist rialachais é an rochtain ar uisce

Meliphar Katayamzuli, tairbhí de chuid thionscadal Blantyre, ag tabhairt léi uisce glan ó bhoth de chuid Chumann na nÚsáideoirí Uisce. Grianghraf:
Tilitonse Fund

Daonra aon mhilliún duine atá in Blantyre, an dara
cathair is mó sa Mhaláiv, agus cónaíonn a bhformhór i
gceantair lonnaíochta neamhfhoirmiúla ina bhfuil
drochsheirbhísí poiblí, más seirbhísí poiblí ar bith. Mar
shampla, bíonn formhór na ndaoine a bhfuil cónaí
orthu ansin ag brath ar bhothanna uisce pobail le
haghaidh soláthar uisce shábháilte. I gcás a lán
teaghlach, áfach, níl rochtain ar bith acu ar na
bothanna uisce toisc gur féidir leis na coistí a dhéanann
iad a bhainistiú an tseirbhís a dhiúltú do roinnt daoine
nó táillí éagsúla a ghearradh ar dhaoine éagsúla mar is
rogha leo féin. Má dhéantar gearán le Bord Uisce
Blantyre, is minic go ngearrann siad an soláthar amach
is amach. Bíonn sé sin ina chúis le fadhbanna sláinte
agus fágann sé an saol níos measa fós dóibh siúd a
raibh easpa uisce orthu cheana féin.

“Nuair a dhéantar an soláthar a dhícheangal, téann
muid ar ais go dtí na foinsí uisce a bhí againn roimhe sin.
Toibreacha gan chosaint, seascainn agus aibhneacha
truaillithe a bhíonn i gceist leo sin. Bíonn achar níos
faide le siúl againn chuig na foinsí sin. Agus tá an baol
ann freisin go dtarlóidh ráigeanna galar

uisceiomparthas,” a dúirt Meliphar Katayamzuli, a bhfuil
cónaí uirthi i bpobal ar gearradh an soláthar uisce a bhí
aige, mar gheall ar mhíbhainistiú na mbothanna uisce.

Cuidíonn Cúnamh Éireann le Ciste Tilitonse sa Mhaláiv, a
thugann tacaíocht deontais d'eagraíochtaí na sochaí
sibhialta a dhéanann rialachas níos cuntasaí, níos
freagrúla agus níos cuimsithí a chur chun cinn ar fud na
Maláive. Le tacaíocht airgeadais ón gciste sin, thug
‘Water for People-Malawi’ faoi chuidiú leis na pobail in
Blantyre. 

A bhuí le Water for People Malawi, bunaíodh naoi
gcumann uisce a dhéanann ionadaíocht ar bhreis is
100,000 úsáideoir. Cuireadh oiliúint ar na cumainn agus
anois díolann siad uisce in aghaidh an bhuicéid le
daoine trí na bothanna uisce pobail, ar phraghsanna
seasta, rialaithe. Spreagtar plé oscailte le soláthraithe
seirbhíse, ionas gur féidir le gach duine páirt
ghníomhach a ghlacadh i mbainistiú 620 both.  

Anois tá Meliphar, agus breis is 100,000 duine cosúil léi,
ag baint tairbhe as an tseirbhís sin a bhfuil feabhas mór
curtha uirthi. 

Trí thacaíocht a thabhairt do ról na bpobal áitiúil i dtaobh feabhas a chur ar bhainistiú uisce agus an ról sin a
neartú, táimid ag tacú le SFI 6 – Féachaint chuige go mbeidh seirbhísí uisce agus sláintíochta ag gach duine
agus go mbeidh siad faoi bhainistiú.
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MÓSAIMBÍC

PRÍOMHTHÍORTHA COMHPHÁIRTÍOCHTA 

Daonra: 27.9 milliún

Ollioncam Náisiúnta in aghaidh an duine: $1,098

Innéacs na Náisiún Aontaithe um Fhorbairt Dhaonna: 181 as 188 dtír

Ionchas Saoil: 55.5

Toisc go bhfuil fad 2,700 ciliméadar i gcósta Mhósaimbíc, agus
deilteanna roinnt aibhneacha móra idirnáisiúnta anseo agus
ansiúd ann, bíonn baol tuilte ann gach uile bhliain le linn an
tséasúir fhliuch. Tarlaíonn triomach go rialta freisin, agus é níos
measa de bharr teagmhais El Nino, mar gheall ar an séasúr
fada tirim agus na stráicí fairsinge ithreach gainmhí ar leibhéal
íseal. D'fhág triomach El Nino na bliana 2016, an ceann ba
mheasa le 30 bliain, gur theastaigh cuidiú le cúrsaí bia go géar
ó 2.3 milliún duine. 

Mar a rinne sí sna blianta roimhe sin, bhí cistí curtha in áirithe
ag Ambasáid na hÉireann in Maputo le tabhairt do réimse
eagraíochtaí ab fhearr a bhí in ann freagra a thabhairt ar
thriomach na bliana 2016. Ina measc bhí an Institiúid
Náisiúnta um Bainistíocht Riosca Tubaistí, a bhíonn ar an
gcéad fhreagróir i gcónaí i gcás triomach séasúrach nó tuilte.
Déanann an fhreagairt dhaonnúil ó Chúnamh Éireann
comhlánú ar réimse clár oiriúnaithe i leith na haeráide a
ceapadh chun neartú a dhéanamh ar chórais luath-rabhaidh i
ndáil le triomach agus tuilte, cúrsaí cothaithe a threisiú,
cleachtais feirmeoireachta níos inbhuanaithe agus éagsúlaithe
a chur chun cinn agus seirbhísí coimirce sóisialta a leathnú. Le
linn na bliana, leathnaíodh na seirbhísí coimirce sóisialta go dtí
gur chlúdaigh siad 438,875 teaghlach.

I gcúige Inhambane, tá TechnoServe, ceann d'eagraíochtaí
comhpháirtíochta na hÉireann, ag obair le feirmeoirí chun
feabhas a chur ar shlabhra breisluacha a gcuid táirgí feirme,
ionas gur féidir leo airgead a shábháil agus a gcuid foinsí
ioncaim a éagsúlú. Ach oiliúint a bheith orthu agus síolta agus
teicneolaíocht a bheith acu ar phraghas réasúnta, bíonn na
feirmeoirí in ann piobair chillí, cnónna cócó agus cnónna caisiú
a chur, a bhaint agus a phróiseáil. I rith na bliana, le tacaíocht
airgeadais ó Chúnamh Éireann, chuidigh TechnoServe le
feirmeoirí an tionscal cnó a chosaint trí chabhrú leo dul i
ngleic leis an mbagairt ó lotnaidí agus ó ghalair. Osclaíodh
monarcha torthaí triomaithe sa chúige in 2016, rud a d'fhág
go raibh deis eile ag na feirmeoirí sochair ar leibhéal níos airde
sa slabhra breisluacha a choinneáil.

I gCúige Niassa, osclaíodh dhá ionad oideachais aosaigh i rith
na bliana agus cuireadh oiliúint ar 388 bhfeirmeoir i ndáil le
cleachtais talmhaíochta inbhuanaithe. Tacaíodh le feirmeoirí
chun a gcuid talún a chlárú d'fhonn a dtionacht a dhaingniú.
Cláraíodh 31,000 heicteár san iomlán in 2016. Ina theannta
sin, de bharr tionscadail a bhí dírithe ar an rochtain ar an
margadh a fheabhsú, díoladh 362 thona táirgí feirme, rud a
chuir borradh faoi ioncam 644 fheirmeoir.

Measúnú ar shlándáil bia agus ar chothú, Inhambane, Mósaimbíc. Grianghraf: Cúnamh Éireann

Glac gníomh chun dul i ngleic leis an athrú aeráide  
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An scéim Coimirce Sóisialta
Náisiúnta leathnaithe ionas
go gclúdaíonn sí 438,875

teaghlach anois

31,000 heicteár talún cláraithe i
gcúige Niassa, chun tionacht a

chinntiú do theaghlaigh
feirmeoireachta sa chúige

De bharr feabhas a bheith tagtha ar
an rochtain atá ag na feirmeoirí in
Niassa ar an margadh, díoladh 362

thona táirgí feirme, rud a chuidigh le
644 fheirmeoir

Príomhthorthaí in 2016

STAIDÉAR CÁIS 

I rith 2016, ag obair di i gcomhpháirtíocht leis an
eagraíocht neamhrialtasach idirnáisiúnta CARE i
ndúiche Inhambane, chabhraigh Cúnamh Éireann le
breis is 5,000 teaghlach dul in oiriúint don athrú
aeráide atá ag bagairt go mór ar tháirgeacht
talmhaíochta. 

Straitéis ríthábhachtach i dtaobh dul in oiriúint don
athrú aeráide is ea barra a úsáid a bhfuil timthriall
ghearr fáis acu agus atá in ann an triomach a
sheasamh.

Trí scoileanna goirt na bhfeirmeoirí, a reáchtáiltear
faoinár gclár, d'fhoghlaim feirmeoir beaga teicnící nua
feirmeoireachta agus cuireadh ar an eolas iad faoi
shíolta éagsúla atá in ann an triomach a sheasamh.

I measc na gcineálacha síolta nua a tugadh isteach
faoin gclár tá an phónaire lablab, planda Afracach atá in
ann an triomach a sheasamh. Cuirtear é in éineacht leis

an arbhar Indiach chun an ithir a shaibhriú, agus is
planda cothaitheach é féin a bhfuil duilleoga mar a
bheadh spionáiste aige.

Dúirt Teresa Cumbe faoin mbarr sin: "Is beag báistí a
thiteann anseo, ach fiú leis an mbeagán báistí sin féin
d'éirigh linn na síolta lablab a chur agus d'fhás na barra
go tréan!" Dúirt Rebeca, feirmeoir eile atá ag baint
tairbhe as an eolas nua sin i dtaobh oiriúnú don athrú
aeráide, "gur flúirseach iad na duilleoga ar an lablab
agus go bhfuil siad an-bhlasta!" Is mó an líon feirmeoirí
anois ná riamh atá ag cur an phónaire lablab agus á
húsáid, a bhuí le scoileanna goirt na bhfeirmeoirí agus
leis an dáileadh síolta. 

Tá Cúnamh Éireann agus CARE ag obair as lámha a
chéile in Inhambane le deich mbliana anuas agus iad ag
cuidiú le teaghlaigh imeallaithe dul i ngleic leis an athrú
aeráide agus cúrsaí cothaithe a fheabhsú.

Staidéar Cáis

Tá cúige Inhambane i Mósaimbíc thar a bheith
leochaileach i dtaobh éifeachtaí an athraithe aeráide

Barr pónairí lablab. Grianghraf: Dércio Fernando (foireann CARE)

Is sampla é an cás-staidéar seo den chaoi a gcuidímid le baint amach SFI 13 Beart práinneach a ghlacadh chun
dul i ngleic leis an athrú aeráide agus lena thionchar agus SFI 2 Deireadh a chur leis an ocras, slándáil bia
agus cothú feabhsaithe a bhaint amach agus an talmhaíocht inbhuanaithe a chur chun cinn.
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SIARRA LEON

PRÍOMHTHÍORTHA COMHPHÁIRTÍOCHTA 

Daonra: 6.4 milliún

Ollioncam Náisiúnta in aghaidh an duine: $1,529

Innéacs na Náisiún Aontaithe um Fhorbairt Dhaonna: 179 as 188 dtír

Ionchas Saoil: 51.3

Bhí ról láidir ag Ambasáid na hÉireann in Freetown, ag obair
di i gcomhar leis an Rialtas agus le comhpháirtithe eile,
maidir le smacht a chur ar an ráig Ebola i Sierra Leon agus
sa Libéir le dhá bhliain anuas. Tá dul chun cinn á dhéanamh
arís anois maidir le dul i ngleic le tosaíochtaí níos
fadtéarmaí, ar nós neamhionannas inscne, míchothú
forleathan agus rialachas lag.

Ar an drochuair, tá an foréigean bunaithe ar inscne
forleathan i Siarra Leon. Meastar gur fhulaing 50% de na
cailíní sna déaga caidreamh gnéis éigeantais, agus déagóirí
is ea thart timpeall is 40% de na máithreacha a fhaigheann

bás. Le linn 2016, lean foireann na hAmbasáide ar aghaidh
ag seasamh ar son an chomhionannais inscne i ngach uile
ghné dá cuid oibre. Faoi láthair ní bhíonn cead ag na daltaí
freastal ar an scoil má tá siad ag iompar clainne agus ní
fhilleann a lán acu ar an scoil tar éis don leanbh teacht ar
an saol. Le linn na bliana, lean Cúnamh Éireann i mbun plé
le gníomhaireachtaí ábhartha chun an beart sin a
aisghairm. Chomh maith leis an obair abhcóideachta
thábhachtach sin, tugadh tacaíocht airgeadais d'ionaid
foghlama do dhaltaí atá ag iompar clainne ina ndírítear go
tréan ar na daltaí a spreagadh le go bhfillfidís ar an scoil tar
éis bhreith an linbh. In 2016, i gcás breis is cailín amháin as

Ocra (ar a dtugtar Gombo freisin). Tá Cúnamh Éireann tar éis cistiú a dhéanamh ar chomhpháirtithe ar nós ACF (Action contre la Faim) a chuir síolta ocra ar fáil
d'fheirmeoirí beaga. Grianghraf: Jamie V. Sankoh/ACF

An teacht aniar ón ngalar Ebola
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I gcás breis is cailín amháin as gach beirt
den 14,500 cailín torrach a bhí cláraithe in
Ionaid Foghlama Chúnamh Éireann, d'fhill

siad ar na scoileanna príomhshrutha

Chuaigh 90
oifigeach slándála

faoi oiliúint sa
riarachán poiblí.

Fuair 1,000 teaghlach
tacaíocht maidir le

cothú tar éis an ghalair
Ebola

Príomhthorthaí in 2016

STAIDÉAR CÁIS 

In 2014-2015, leath an Galar Víris Ebola ar fud Shiarra
Leon. Ba é an ráig ba mheasa é ó fuarthas amach faoin
víreas den chéad uair in 1976. D'fhonn scaipeadh an
ghalair a choinneáil faoi smacht, thug rialtas Shiarra
Leon isteach bearta sriantacha, lenar cuireadh srian ar
thaisteal agus lenar cuireadh coraintín ar na teaghlaigh
a ceapadh a bhí ionfhabhtaithe leis an víreas. Bhí
toirmeasc ar thionóil phoiblí agus ar thrádáil phoiblí,
rud a d'fhág gur in olcas a chuaigh an t-ocras agus an
bhochtaineacht. 

Ghlac comhpháirtí de chuid Chúnamh Éireann, Action
Contre Le Faim, ról gníomhach sa troid in aghaidh
Ebola, agus sholáthair sé seirbhísí ríthábhachtacha
maidir le sláinte agus cothú. I ndúiche Moyamba, bhain
níos mó ná 1,000 teaghlach tairbhe as an gcúnamh
uaidh in 2016.

Bhí Mary Thomas i measc na dtairbhithe sin:  

"Ó bhuail an galar scanrúil sin ar a dtugtar Ebola an
sráidbhaile seo againne, is anróiteach an saol atá
againn. Mar gheall ar an gcoraintín a mhair ar feadh
seachtain i ndiaidh seachtaine, níor fhéadamar aire a
thabhairt dár mbarra agus rinneadh dochar dóibh.
B'éigean don chuid is mó dínn an t-airgead go léir a bhí
sábháilte againn a chaitheamh.

Nuair a fuaireamar cúnamh faoin tionscadal seo,
bhíomar in ann ár ndóthain bia a fháil an tráth ba
mheasa a bhí séasúr na báistí. Mheasamar gurbh é sin a
thug slán muid. Fuaireamar síolta agus uirlisí chun
cineálacha éagsúla glasraí a fhás agus cuireadh oiliúint
orainn ina leith."

Staidéar Cáis

Cabhair dóibh siúd atá
fós ag teacht chucu féin
ón ráig Ebola, trí
Shlándáil Bhia agus
Tacaíocht do Shlite
Beatha

Mary Thomas, dúiche Moyamba, a bhaineann tairbhe as aistrithe
airgid sóisialta. Grianghraf: ACF

gach beirt den 14,500 cailín torrach a bhí cláraithe in
ionaid foghlama Chúnamh Éireann, d'fhill siad ar an
oideachas príomhshrutha tar éis gur rugadh an leanbh.

Is í Ambasáid na hÉireann in Freetown a bhainistíonn clár
Chúnamh Éireann sa Libéir freisin. D'éirigh go geal leis an
gclár uisce agus sláintíochta dár gcuid sa Libéir in 2016. Le
táscairí lena dtomhaistear níochán lámh agus an t-am a
thógann sé ar mhná agus cailíní uisce a bhailiú, tá fianaise
againn go bhfuil a cuid cuspóirí á gcomhlíonadh ag
comhpháirtíocht na hÉireann le Cuibhreannas WASH na

Libéire. Cuireadh tús le tionscadal nua i mí na Samhna,
tionscadal atá ceaptha chun cabhrú le scoileanna feabhas a
chur ar na háiseanna uisce agus sláintíochta do na daltaí.

Ar na gnéithe eile de chlár na hÉireann sa Libéir tá
tacaíocht don earnáil slándála agus don chomhionannas
inscne. Bhain 90 oifigeach slándála nua céim amach sa
riarachán poiblí agus beidh oiliúint á cur ar 18 bpóilín
shinsearacha agus 20 póilín meánleibhéil sa chéad chéim
eile den tionscadal.

.

Is sampla maith é an cás-staidéar seo den obair ar mhaithe le SFI 2 Deireadh a chur leis an ocras, slándáil bia
agus cothú feabhsaithe a bhaint amach agus an talmhaíocht inbhuanaithe a chur chun cinn.
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TANZANIA

PRÍOMHTHÍORTHA COMHPHÁIRTÍOCHTA 

Daonra: 53.4 milliún

Ollioncam Náisiúnta in aghaidh an duine: $2,467

Innéacs na Náisiún Aontaithe um Fhorbairt Dhaonna: 151 as 188 dtír

Ionchas Saoil: 65.5

Tá ceithre chuspóir ag clár na hÉireann sa Tansáin, agus iad
go léir nasctha le chéile. Táimid ag iarraidh feabhas a chur
ar an táirgiúlacht talmhaíochta d'fheirmeoirí beaga, agus
feabhas a chur ar chleachtais chothaitheacha ar leibhéal
an teaghlaigh. Tá an clár dírithe freisin ar chúram sláinte
príomhúil agus ar chur leis an gcumas i dtaobh feabhas a
chur ar bhainistíocht agus cuntasacht airgeadais. 

Saothraíonn Éire an chéad chuspóir sin trí bheith ag obair
le gníomhaireachtaí rialtais in earnáil na talmhaíochta,
agus le gníomhaireachtaí a bhfuil saineolas acu i dtaobh
táirgí feirme a éagsúlú agus feabhas a chur ar
fheidhmíocht na margaí d'fheirmeoirí beaga. Cuirtear
oiliúint agus comhairle ar chumainn thréadaithe agus
cumainn feirmeoirí ionas gur féidir leo dul i bhfeidhm ar
lucht déanta cinntí ar an leibhéal náisiúnta agus an
leibhéal áitiúil chun a leasa féin.

Ionas go mbeidh an fás geilleagrach cuimsitheach agus go
gcruthóidh sé fostaíocht do dhaoine bochta, ní mór don
fhás sin dul chomh fada leis na margaí ina mbíonn na
daoine bochta i mbun díola agus ceannacháin. Tá a lán
srianta córasacha lena gcuirtear bac ar fheirmeoirí beaga
slí bheatha a bhaint amach as a gcuid táirgí a dhíol. Bíonn
Cúnamh Éireann ag obair le raon gníomhaithe de chuid na
hearnála príobháidí a chuireann chun cinn fás na mbarr a
mbíonn díol maith orthu agus a éascaíonn don bhreisluach
sna ceantair áitiúla. In athbhreithniú a rinneadh ar an
réimse oibre sin in 2016, léiríodh gur cruthaíodh deiseanna
fostaíochta do 10,680 duine i dtionscadal amháin, Clár na
Síolta Ola Inite. Lena chois sin, cuidíodh le 136,784
feirmeoir síolta ola inite a chothú agus a dhíol.

Chuidigh Cúnamh Éireann le hoiliúint i dtaobh an
chothaithe a chur ar 299 soláthraí seirbhísí sláinte agus
808 oibrí sláinte pobail i rith na bliana. Ina theannta sin,
cuireadh comhairle ar 48,000 bean, idir mhná torracha
agus mháithreacha naíonán, faoin tsláinte i mblianta na
luath-óige. 

I straitéis nua na hÉireann i leith na Tansáine, a chlúdaíonn
an tréimhse 2017 go dtí 2021, leanfaidh Éire ar aghaidh ag
díriú ar na daoine is boichte agus béim chúramach á
leagan aici ar mhná agus ar chailíní.

Ana Macha le plúr casabhaigh a tháirgtear ag saoráid phróiseála
chomhoibríoch na bhfeirmeoirí, sráidbhaile Yombo, an Tansáin. Grianghraf:

Cúnamh Éireann

Ag cur le luach na n-
aschur feirme – sa
cheantar áitiúil
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Cruthaíodh deiseanna
fostaíochta do 10,680 duine
trí shíolta lus na gréine agus
síolta seasamain a shaothrú

agus a phróiseáil.

Tugadh cúnamh do 136,784
feirmeoir síolta ola inite a

tháirgeadh agus a chur ar an
margadh, rud a d'fheabhsaigh a

gcuid ioncam teaghlaigh

Cuireadh comhairle ar 48,000
bean, idir mhná torracha agus
mháithreacha naíonán, faoin
tsláinte i mblianta na luath-

óige

Príomhthorthaí in 2016

STAIDÉAR CÁIS 

Le blianta fada anois, tá Habiba Babari, ar nós na mban eile i
Sráidbhaile Mchengamoto i nDúiche Tunduru sa Tansáin, ag streachailt
le hobair an tí agus í ag tabhairt aire dá cuid leanaí gan mórán
tacaíochta óna fear céile, más tacaíocht ar bith.

Ach tá athrú le feiceáil anois, a bhuí le clár cothaithe pobail a
fhaigheann tacaíocht ó Chúnamh Éireann. Cuireann an tionscadal i
gcoinne an ghaoil stádais ar bhonn inscne sna teaghlaigh a fhágann
gur ar na mná a thiteann ualach chomh míréireach den obair.
Spreagadh fear céile Habiba agus fir eile sa sráidbhaile chun freastal ar
chuairteanna ar an gclinic lena gcuid ban céile agus chun páirt a
ghlacadh i Laethanta Sláinte agus Cothaithe an tSráidbhaile.
D'fhoghlaim siad faoin tábhacht a bhaineann le réim ilchineálach bia
mhaith le linn an chéad 1,000 lá de shaol an linbh. D'fhoghlaim siad
conas is féidir leo ról a bheith acu maidir le feabhas a chur ar aistí bia a
gcuid leanaí agus faoin tábhacht a bhaineann le beathú cíche amháin
go dtí go mbeidh an naíonán sé mhí d'aois.

Cé go raibh Habiba cleachtach roimhe sin ar a bheith freagrach as na
leanaí a thógáil agus as obair an tí agus na feirme a dhéanamh gan
cúnamh ar bith óna fear céile, deir sí anois go dtugann sé an-chúnamh
di. "Tacaíonn sé liom anois agus iompraíonn sé an leanbh nuair a
bhíonn rud éigin eile á dhéanamh agamsa. Roimhe sin, ní bhíodh sé
ann."

Mar gheall ar an tionscadal seo, is fearr a thacaíonn céilí agus
comhpháirtithe lena gcuid ban céile, go háirithe nuair a bhíonn na mná
ag iompar clainne nó nuair a bhíonn na leanaí óg. Is fearr a thuigeann
siad anois an tábhacht a bhaineann le cúram réamhbhreithe a fháil go
luath agus go minic agus tacaíonn siad lena gcéile chun leas a bhaint
as na seirbhísí sin. 

Staidéar Cáis

Nuair a Ghlacann na Fir Páirt i
dTorthaí Cothaithe, is chun
Leasa Gach Duine é

Habiba Babari agus í ag freastal ar Laethanta Sláinte
agus Cothaithe sa Sráidbhaile agus naíonán léi.
Grianghraf: COUNSENUTH

Ach an chumhacht a thabhairt do na fir chun briseadh amach ón
traidisiún agus ról níos gníomhaí a ghlacadh i gcúram leanaí agus
iad i mblianta na luathóige, cuirtear i gcoinne an
neamhionannais inscne agus feabhsaítear cothú agus sláinte i
mblianta na luath-óige, rud a chuidíonn le baint amach SFI 2 –
Deireadh leis an Ocras, SFI 3 – Sláinte agus Folláine agus SFI
5 – Comhionannas Inscne.
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UGANDA

PRÍOMHTHÍORTHA COMHPHÁIRTÍOCHTA 

Daonra: 39 milliún

Ollioncam Náisiúnta in aghaidh an duine: $1,670

Innéacs na Náisiún Aontaithe um Fhorbairt Dhaonna: 163 as 188 dtír

Ionchas Saoil: 59.2

Sa Tuarascáil ar Mheasúnú na Bochtaineachta in Uganda, a
foilsíodh in 2016, dírítear aird ar an laghdú foriomlán nach
beag atá tagtha ar an mbochtaineacht, agus tugtar suntas
freisin don ról tábhachtach atá ag an gcoimirce shóisialta i
dtaobh an laghdú sin a bhaint amach. Is minic ioncam na
dteaghlach i gceantair thuaithe thuas seal, thíos seal. Mura
mbíonn aistriú airgid rialta ar féidir brath air le fáil,
críochnaíonn a lán daoine agus iad beo bocht.

Ba í 2016 an chéad bhliain inar cuireadh chun feidhme an
straitéis cúig bliana atá ag Éirinn faoi láthair i leith Uganda.
Cuspóir amháin de chuid na straitéise nua is ea leathnú a
dhéanamh ar an deis atá ag teaghlaigh bhochta i dtaobh
ioncam rialta ar féidir brath air a bheith acu. Tá Cúnamh
Éireann ag díriú ar an gcuspóir sin ar thrí bhealach. Táimid ag
obair chun cur leis an gcumas atá ag Aireacht Uganda um
Inscne, Saothar agus Forbairt Shóisialta i dtaobh córas
náisiúnta coimirce sóisialta a chur ar bun agus a bhainistiú.
Cinntímid go mbainfidh tuilleadh seanóirí leas as an
gcoimirce shóisialta. In 2016, cuireadh chur feidhme clár
deontais airgid do sheanóirí in 35 dhúiche ar fud na tíre. Go
dtí seo tá beagnach 150,000 seanóir cláraithe ar fud na tíre,
agus is as oirthuaisceart réigiún Karamoja, limistéar bocht a

bhfuil clár Chúnamh Éireann dírithe air, do 26,000 duine
díobh sin. Ina theannta sin, cuirimid le feasacht an phobail ar
sheirbhísí coimirce sóisialta agus ar éileamh an phobail orthu
tríd an obair a dhéanaimid le coiste parlaiminteach, agus le
heagraíochtaí de chuid na sochaí sibhialta. 

I measc réimsí eile den chlár atá ag Éirinn i leith Uganda,
leanadh ar aghaidh leis an dul chun cinn i dtaobh rátaí
ionfhabhtaithe VEID a chobhsú agus a laghdú. Léiríonn sonraí
na dtorthaí a cuireadh ar fáil le linn 2016 go bhfuil laghdú
mór tagtha ar líon na n-ionfhabhtuithe nua VEID. Tolgadh
162,294 ionfhabhtú nua in 2011, i gcomparáid le 83,000
ionfhabhtú in 2015. Cuirfidh Éire dlús eile lena cuid iarrachtaí
chun an ráta ionfhabhtaithe a laghdú trí dhíriú ar Karamoja,
áit a bhfuil líon na n-ionfhabhtuithe nua ag ardú, in ainneoin
an dul chun cinn atá déanta ar an leibhéal náisiúnta.

Tá sé ina phríomhchuspóir ar fud an chláir Uganda a bheith
ina thír ina bhfuil an cumas ag saoránaigh a bheith
rannpháirteach, agus ina seasann an stát le cearta na
saoránach. I rith 2016, fuair 130,000 duine de mhuintir
Uganda cúnamh dlí díreach agus cuireadh 1 mhilliún duine
ar an eolas faoi na cearta atá acu faoin dlí.

An tAire McHugh agus é ag bualadh le daoine a fhaigheann íocaíochtaí coimirce sóisialta. Grianghraf: Cúnamh Éireann

Córas coimirce sóisialta a sheasfaidh an aimsir a
chur i bhfeidhm
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Cláraíodh thart ar
150,000 seanóir chun

aistrithe airgid
sóisialta a fháil

Laghdaigh rátaí na n-
ionfhabhtuithe nua VEID de
49% idir 2011 agus 2015.

Fuair 130,000 de mhuintir Uganda
cúnamh dlí díreach agus cuireadh
1 mhilliún duine ar an eolas faoina

gcearta dlíthiúla.

Príomhthorthaí in 2016

STAIDÉAR CÁIS 

Gné bhunúsach den obair a dhéanann Cúnamh Éireann
in Uganda go fóill is ea saoránaigh a chur ar an eolas
faoina gcearta agus cabhrú leo iad a bhaint amach. I rith
na bliana, trí thacaíocht ó Chúnamh Éireann don tSaoráid
um Rialachas Daonlathach, thug Cumann Dlí Uganda
cúnamh dlí don iomaí pobal leochaileach.

Bean in aois 65 bliana is ea Maria Nakut, a bhfuil cónaí
uirthi i bhFochontae Nadunget i nDúiche Moroto,
Karamoja. Bheadh an oidhreacht atá ag gabháil go
dlisteanach di bainte di murach an cúnamh dlí a fuair sí
ó Chumann Dlí Uganda.

Fuair Maria talamh le hoidhreacht óna hathair. Mhaigh
iarfhostaí de chuid a hathar gur leis féin an talamh, áfach,
agus é á áitiú nach raibh aon cheart chun a hoidhreachta
ag Maria toisc gur bean í. Cé go bhféadfadh sé go raibh

sé sin fíor san am atá caite, níl sé fíor a thuilleadh. I
seisiún a tionóladh ina sráidbhaile chun feasacht a
mhúscailt, d'fhoghlaim Maria faoi dhlí na talún agus faoin
gceart atá aici talamh a fháil le hoidhreacht agus an
talamh sin a bheith ina seilbh. Chuaigh sí go dtí na
feidhmeannaigh dlí pobail a bhí i mbun an tseisiúin agus
mhínigh a cás dóibh. Cuireadh tús le próiseas idirghabhála
ina raibh dream daoine éagsúla páirteach: Maria, fostaí a
hathar, Comhairle na Seanóirí, cathaoirligh Choiste Talún
an Limistéir agus na feidhmeannaigh dlí pobail ó
Chumann Dlí Uganda. Mhínigh na feidhmeannaigh dlí an
dlí talún mar atá sé faoi láthair do na rannpháirtithe, agus
leag siad béim ar an gceart atá ag mná talamh a bheith
acu. Tugadh an deis do na páirtithe go léir a dtaobh féin
den scéal a chur i láthair. 

Staidéar Cáis

Athbhunú na gceart chun talamh a fháil le
hoidhreacht

Maria Nakut, a bhain leas as seirbhísí pro bono de chuid Chumann Dlí Uganda, agus an comhaontú faoina bhfuair sí ar ais a hoidhreacht talún á
thaispeáint go bródúil aici. Grianghraf: DGF

Mar thoradh air sin, thángthas ar chomhaontú úinéireacht dhlíthiúil na talún b'ábhar díospóide a thabhairt ar ais
do Maria. Is sampla maith é sin den chaoi ar féidir linn obair ar mhaithe le SFI 5 – Comhionannas inscne a bhaint
amach agus cumhacht a thabhairt do gach bean agus gach cailín.
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VÍTNEAM

PRÍOMHTHÍORTHA COMHPHÁIRTÍOCHTA 

Daonra: 93.4 milliún

Ollioncam Náisiúnta in aghaidh an duine: $5,335

Innéacs na Náisiún Aontaithe um Fhorbairt Dhaonna: 115 as 188 dtír

Ionchas Saoil: 75.9 

In 2016, thug an tUachtarán Micheál D. Ó hUigínn cuairt ar
Vítneam chun a cheiliúradh go raibh caidreamh
taidhleoireachta idir an tír sin agus Éire le fiche bliain anuas.
Bhí an tAire Gnóthaí Eachtracha agus Trádála, Charlie
Flanagan, ina chuideachta. Le linn na cuairte, bhí an deis ag
an Uachtarán Ó hUigínn bualadh le pobail tuaithe a
fhaigheann tacaíocht ó Chúnamh Éireann agus chonaic sé an
dul chun cinn ollmhór atá déanta i Vítneam maidir leis an
bhfíor-bhochtaineacht a laghdú. Léirigh a chuairt an
tiomantas domhain atá ag Éirinn agus Vítneam araon do
chomhoibriú le chéile ar mhaithe leis an bhforbairt
inbhuanaithe.

Gné thábhachtach de chlár Chúnamh Éireann i Vítneam is ea
deiseanna fostaíochta a chur chun cinn agus éascú d'fhás
geilleagrach níos cuimsithí.

Is iondúil nach ndírítear a dhóthain i gcóras oideachais
Vítneam ar na scileanna atá tábhachtach d'earnáil na
tionsclaíochta agus don lucht gnó. Tá sé tuairiscithe ag lucht
gnó agus ag gnólachtaí idirnáisiúnta go bhfuil easpa fostaithe
oilte ar cheann de na fadhbanna is mó i Vítneam. In 2016,
bronnadh 28 scoláireacht ar mhic léinn chumasacha ó
Vítneam chun tabhairt faoi chéim Mháistreachta in Éirinn.

Baineann an-tábhacht leis na deiseanna staidéir thar lear sin
chun taithí a fháil ar na hinniúlachtaí agus na scileanna atá
ag teastáil. Fuair formhór na mac léinn post ar fhilleadh dóibh
agus thug siad scileanna nua leo chuig a n-earnáil.

Tá a lán daoine faoi mhíchumas i Vítneam, agus is í
oidhreacht an chogaidh cuid den chúis leis sin. Is minic nach
mbíonn na daoine faoi mhíchumas in ann páirt a ghlacadh sa
bhorradh atá faoi gheilleagar Vítneam. In 2016, a bhuí leis an
tacaíocht a thug Éire do roinnt grúpaí de chuid na sochaí
sibhialta a bhíonn ag obair le daoine faoi mhíchumas, fuair
400 duine rochtain ar phoist nó d'fheabhsaigh siad an post a
bhí acu.

Cé go bhfuil dul chun cinn ollmhór déanta maidir le mianaigh
agus iarmhair phléascacha chogaidh a ghlanadh ón talamh in
Oirdheisceart na hÁise, tá pócaí talún ann go fóill ina bhfuil a
lán mianach fágtha. In 2016, bhí an tacaíocht a thug Éire do
thionscadail faoina rabhthas ag fáil réidh le mianaigh ina
chúnamh maidir le 121 heicteár talún a ghlanadh. Tá 4,000
mianach talún agus iarmhar pléascach cogaidh glanta den
talamh sin, beart atá ag dul chun tairbhe 35,849 duine sa
Chambóid.

An tUachtarán Ó hUigínn agus Saidhbhín Uí Uigínn leis an Aire Gnóthaí Eachtracha agus Trádála, Charlie Flanagan T.D. le linn na cuairte stáit ar Vítneam i
mí na Samhna. Grianghraf: Cúnamh Éireann

Cur le cuimsitheacht an fháis gheilleagraigh
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Tugadh scoláireachtaí do
28 mac léinn ó Vítneam
chun dul i mbun staidéar

gnó in Éirinn

Fuair 400 duine faoi
mhíchumas rochtain ar
phoist agus slite beatha

níos fearr

Glanadh 4,000 mianach talún
agus iarmhar pléascach

cogaidh as 121 heicteár talún,
beart a chuaigh chun tairbhe
35,849 nduine sa Chambóid
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Tá sé ina dhúshlán ag a lán tíortha a chinntiú go mbeidh
na scileanna ann chun freastal ar an éileamh, ach is
dúshlán an-mhór é i gcás Vítneam. Féachann Cúnamh
Éireann le hoideachas agus scileanna a neartú san áit
ina bhfuil an cúnamh is mó de dhíth: san eolaíocht, sa
teicneolaíocht, san innealtóireacht agus sa mhatamaitic.

Chun comhoibriú níos láidre a chothú i dtaobh oideachais
agus taighde idir institiúidí i Vítneam agus in Éirinn,
bhunaigh Cúnamh Éireann clár malartaithe oideachais idir
Institiúid John Von Neumann (i gCathair Ho Chi Minh)
agus Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath. Éascaíonn an
malartú dhá bhealach sin do thaighde agus teagasc
comhpháirteach ar Eolaíocht Sonraí agus Anailísíocht.
Mar chuid den chlár, tugann mic léinn iarchéime i ngach
tír faoi sheimeastar a chaitheamh agus/nó taighde a
dhéanamh sa choláiste eile.

Tá Phuong PHAM agus Linh NGUYEN ina sampla de
mhic léinn Vítneamacha a bhain leas as an deis staidéar
a dhéanamh i gColáiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath. Is
é is aidhm leis an malartú sin seans a thabhairt do na
mic léinn foghlaim faoin anailísíocht sonraí i
dtimpeallacht éagsúil agus an t-eolas sin a thabhairt ar
ais leo go dtí Vítneam, áit a bhfuil bearnaí móra
scileanna sa réimse saineolais sin.

D'éirigh le Phuong agus Linh an intéirneacht a chur i
gcrích i gColáiste na Tríonóide agus d'fhill siad ar
Institiúid John Von Neumann chun a gcuid eolais a
chomhroinnt agus an cúrsa Máistreachta san
Anailísíocht Sonraí a chríochnú. Cuireadh go mór lena
gcuid scileanna agus is maith mar atá siad ullamh anois
le bheith ina gceannairí amach anseo i réimse na
scileanna sonraí

Staidéar Cáis

Clár Malartaithe idir Institiúidí Oideachais – scileanna
teicniúla agus scileanna níos leithne a fhorbairt do
lucht gnó agus d'earnáil na tionsclaíochta

Nguyen Huy Linh agus Pham Thi Thu Phuong ar chlár malartaithe Sonraí Eolaíochta, clár 3 mhí, i gColáiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath. Grianghraf:
Cúnamh Éireann

Léiríonn an cás-staidéar seo conas is féidir linn tacú le SFI 4 – Féachaint chuige go gcuirfear oideachas
ardchaighdeáin, atá cuimsitheach agus cothrom, ar gach duine agus deiseanna foghlama ar feadh an tsaoil
do chách a chur chun cinn.
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AN TSAIMBIA

PRÍOMHTHÍORTHA COMHPHÁIRTÍOCHTA 

Daonra: 16.2 milliún

Ollioncam Náisiúnta in aghaidh an duine: $3,464

Innéacs na Náisiún Aontaithe um Fhorbairt Dhaonna: 139 as 188 dtír

Ionchas Saoil: 60.8 

Tá dul chun cinn maith déanta sa tSaimbia maidir le leanaí
a chlárú sna bunscoileanna agus maidir le cailíní a
mhealladh chun clárú leis na scoileanna. I mblianta
deireanacha na bunscoile agus sa mheánscoil, áfach, is
minic a fhágann a lán cailíní an scoil, go háirithe iad siúd i
gceantair thuaithe. Gné thábhachtach de chlár na hÉireann
sa tSaimbia is ea feabhas a chur ar an bhfáil atá ag na
cailíní go léir ar an oideachas agus ar líon na gcailíní a
fhanann sa chóras oideachais.

Eagraíocht de chuid na sochaí sibhialta sa tSaimbia is ea
CAMFED atá i mbun oibre le Cúnamh Éireann chun
seasamh ar son an chomhionannais inscne agus cosaint
leanaí sa chóras oideachais náisiúnta. Bíonn CAMFED ag
obair lena chinntiú go rachaidh cailíní bochta agus cailíní a
fágadh ina ndílleachtaí ar scoil agus go leanfaidh siad ar
aghaidh ag freastal ar an scoil. Ó 2013, chabhraigh Cúnamh
Éireann agus CAMFED le 8,000 foghlaimeoir i 4 chúige
ionas go gcoinneoidís orthu ag freastal ar an scoil. Bhí na
foghlaimeoirí sin aitheanta ag a gcuid scoileanna mar
dhaoine a raibh an baol ann go stopfaidís ag dul ar scoil.

Is eagraíocht thábhachtach eile é Restless Development a
bhíonn ag obair le Cúnamh Éireann i réimse an oideachais.
Scaipeann Restless Development teachtaireachtaí faoi
VEID/SEIF agus faoi shláinte ghnéis agus sláinte atáirgthe
sna coláistí oiliúna múinteoirí ar fud na tíre. Rinneadh
teagmháil le 3,000 múinteoir faoi oiliúint trí mheán an
damhsa agus na hamharclannaíochta. I staidéar a rinneadh
chun éifeachtacht obair fhorbartha Restless Development a
thomhas, fuarthas go bhfuil 88% de na múinteoirí faoi
oiliúint, ar ar scaipeadh na teachtaireachtaí sin, ag baint
leas as an eolas agus iad i mbun teagaisc.

Chomh maith leis sin, tugtar sparánachtaí do chailíní a
bhfuil an baol ann go bhfágfaidh siad an mheánscoil gan an
cúrsa a bheith críochnaithe acu. A bhuí le sparánachtaí ó
Éirinn, cuireadh oideachas dara leibhéal ar 1,844 chailín in
2016. I réimse eile de chlár na hÉireann, coinníodh leis an
dul chun cinn maidir le coimirce shóisialta agus bhain
61,739 teaghlach breise tairbhe as na híocaíochtaí sin.
Faigheann 242,000 teaghlach ar fud na tíre íocaíochtaí
coimirce sóisialta anois.

Máthair agus leanbh ag imeacht Scaling Up Nutrition sa Chúige Thiar, an tSaimbia. Grianghraf: Cúnamh Éireann

Cailíní a choinneáil ar scoil
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Chun aghaidh a thabhairt ar an bhfíorbhochtaineacht
agus an éagothroime sa tSaimbia, bíonn Cúnamh Éireann
ag obair i gcomhpháirt le deontóirí eile agus le Rialtas na
Saimbia chun seirbhísí coimirce sóisialta a sholáthar do
theaghlaigh leochaileacha.

Níl in Estelli Hamweene Uasal, bean 50 bliain d'aois a
bhfuil cónaí uirthi lena seisear leanaí i sráidbhaile tuaithe
i ndúiche Monze, ach sampla amháin de thairbhí
fiúntach de chuid an chláir aistrithe airgid. Toisc go bhfuil
Estelli faoi mhíchumas, tá sí incháilithe i gcomhair aistriú
airgid sóisialta K280 gach dhá mhí, sin thart ar €26.
Cuireann sé sin ar a cumas di triúr dá leanaí a chur ar
scoil, fáil a bheith aici ar uisce as na píopaí atá gar dá
teach, agus gairdín glasraí a fhás chun a teaghlach a
chothú. Ina theannta sin, d'éirigh léi díon nua a chur ar
an teach le leatháin iarainn, agus 20 gabhar agus sé
shicín a cheannach – agus é sin go léir ó thosaigh sí ag
baint leas as na haistrithe airgid thirim in 2008. Má
bhíonn sí i gcruachás, is féidir le Estelli gabhar nó sicín a
dhíol ar son airgid. Deir Estelli gur mó an mhuinín atá aici

aisti féin de bharr an chláir aistrithe airgid thirim, agus go
measann sí anois gur duine luachmhar dá pobal í féin.

Cuireadh tús leis an gClár Coimirce Sóisialta in 2003 le
tionscadal píolótach beag faoi stiúir deontóirí i gceantar
tuaithe sa tSaimbia. Tá sé tagtha chun cinn anois sa
chaoi is gur clár náisiúnta é atá faoi úinéireacht an
rialtais agus á chistiú ag an rialtas, agus tá sé léirithe gur
laghdaigh sé déine na bochtaineachta faoi 11% ar
leibhéal an teaghlaigh.

Tá Cúnamh Éireann ag seasamh go láidir ar son
infheistíocht níos mó ón rialtas sa chlár agus ag iarraidh
go gcuirfeadh an rialtas lena úinéireacht air. De bharr na
n-iarrachtaí sin, forbraíodh beartas coimirce sóisialta
agus cuireadh le scála an chláir aistrithe airgid thirim ar
fud na tíre. Tá limistéar níos fairsinge á chlúdach aige
anois agus tagann líon níos mó daoine faoi, méadú ó 4
cheantar agus 7,900 tairbhí in 2008 go dtí 106 cheantar
agus 242,000 teaghlach a bhain tairbhe as in 2016. 

Staidéar Cáis

Coimirce shóisialta – cúnamh do chách

Tacaíodh le 8,000
dalta ionas go

bhfanfaidís ar scoil 

A bhuí le sparánachtaí ó
Chúnamh Éireann, cuireadh
oideachas dara leibhéal ar

1,844 chailín

Fuair 61,739 teaghlach breise
rochtain ar sheirbhísí coimirce
sóisialta, rud a d'fhág go raibh

242,000 teaghlach ar fud na tíre
ag baint leas as na seirbhísí sin

Estelli Hamweene agus a teaghlach, os comhair an tí. Grianghraf: Cúnamh Éireann

Tá tuairim is €10 milliún caite ag Éirinn ag tacú leis an rialtas chun an córas aistrithe airgid shóisialta a chur ar bun
agus chun doiciméadú a dhéanamh ar an bhfianaise ar a thionchar, rud a chuidíonn le SFI 1 – Deireadh a chur
leis an mbochtaineacht de gach cineál i ngach uile áit.
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AN AFRAIC THEAS (AN TSIOMBÁIB SAN ÁIREAMH)

PRÍOMHTHÍORTHA COMHPHÁIRTÍOCHTA 

In ainneoin gur tír ard-mheánioncaim í an Afraic Theas, tá
leibhéal ard bochtaineachta agus éagothroime inti agus
maireann beagnach 40% den phobal ar $1.25 nó níos lú in
aghaidh an lae. Tá an tír ina measc siúd is measa ar domhan i
dtaobh rátaí foréigin ar bhonn inscne agus is cúis imní go fóill
é a fhorleithne is atá an t-ionfhabhtú VEID. Is leochaileach iad
na mná go háirithe. Tá idir a cheithre agus a hocht oiread an
seans ann go dtolgfaidh mná in aois 14-24 bliana ionfhabhtú
is atá an seans sin i gcás na bhfear atá ar chomhaois leo. Tá
cláir atá dírithe ar an bpointe sin ag a dtagann neamh-
chomhionannas inscne agus leochaileacht i leith ionfhabhtú
VEID trasna ar a chéile fós ina gcolún lárnach den obair a
dhéanann Cúnamh Éireann san Afraic Theas.

Tá an tSiombáib sa 154ú háit as 188 dtír san Innéacs um
Fhorbairt Dhaonna de chuid na Náisiún Aontaithe. Ach oiread
leis an gcás san Afraic Theas, is mórdhúshláin iad an neamh-
chomhionannas inscne agus an foréigean ar bhonn inscne. Ar
fud an fho-réigiúin, is minic gur lag agus ilroinnte iad na
seirbhísí chun an comhionannas inscne a chur chun cinn agus
leibhéal an fhoréigin ar bhonn inscne a laghdú. In 2016,
neartaíodh an cumas atá ag 39 n-eagraíocht, idir eagraíochtaí
neamhrialtasacha agus eagraíochtaí pobalbhunaithe, san

Afraic Theas agus sa tSiombáib chun seirbhísí riachtanacha a
sholáthar dóibh siúd a ghoill foréigean ar bhonn inscne agus
VEID agus SEIF orthu, agus nach bhfuil rochtain acu faoi
láthair ar na seirbhísí sláinte náisiúnta. 

I rith na bliana rinne Cúnamh Éireann cistiú ar an Lárionad um
Ghnéasacht, SEIF agus Inscne, in Ollscoil Pretoria, chun anailís
a dhéanamh ar an eipidéim VEID agus SEIF san Afraic Theas, i
Leosóta agus sa tSiombáib. Bhain an Ollscoil leas as na torthaí
ón taighde chun cúig threoir bheartais a ullmhú a neartóidh
clár Chúnamh Éireann agus a leathnóidh an bunachar eolais
agus an tuiscint ar threochtaí na heipidéime faoi láthair.

Faoi chlár Chúnamh Éireann san Afraic Theas, féachtar freisin
le cur leis na scileanna saoil atá ag daoine óga faoi
mhíbhuntáiste. Trí oiliúint a chur ar dhaoine óga maidir le
scileanna saoil, cuidítear leo déileáil go héifeachtach leis an
dúshlán a bhaineann le post a chuardach agus leis an obair ó
lá go lá. Baineadh triail as tionscadail phíolótacha sa réimse
sin in 2016 agus cuirfear plean i bhfeidhm in 2017 d'fhonn
iad a leathnú agus a chur ar bun ar scála níos mó.

The Soweto Towers, Soweto, Johannesburg. Grianghraf: Cúnamh Éireann
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Cuireadh oiliúint ar 39
eagraíocht de chuid na

sochaí sibhialta chun cabhrú
le daoine a raibh foréigean ar
bhonn inscne fulaingthe acu

D'fhorbair Cúnamh Éireann cúig threoir
bheartais chun feabhas a chur ar na

freagairtí i leith VEID agus SEIF agus i
leith an Fhoréigin ar Bhonn Inscne, agus

na freagairtí sin a chomhtháthú

Cuireadh oiliúint ar 15
léachtóir agus cláraíodh
241 mhac léinn nua ó
choláistí teicniúla in

oiliúint Scileanna Saoil
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Cailín 20 bliain d'aois is ea Thumeka Khetye, a tógadh
in Philippi, bailecheantar ar imeall Cape Town. Agus í fós
an-óg chuir sí spéis sa mhótarmheicnic, agus bhíodh
an-fhonn go deo uirthi rudaí 'a dheisiú'. Bhíodh sí ag
caitheamh a lán ama i gcuideachta a hathar, ag síneadh
uirlisí chuige agus é ag deisiú carranna sa gharáiste in
aice an tí.

Agus í ar scoil, bhí an-chumas aici sa mhatamaitic agus
san eolaíocht, agus nuair a d'fhág sí an scoil chomhlíon
sí mian a croí agus chláraigh sí chun staidéar a
dhéanamh ar an meicnic i gColáiste Cape Town. Le linn
na tréimhse sin, ghlac sí páirt i gcúrsa oiliúna faoi
scileanna saoil, a bhí á chistiú ag Cúnamh Éireann. Bhí
sé de mhisneach agus de mhuinín ag Thumeka gan aird
a thabhairt ar an iontas a bhí ar a cairde nuair a dúirt sí
leo faoin gcúrsa agus an tslí bheatha a bhí roghnaithe
aici. "Bhí cuid mhór acu nár bhreathnaigh sásta agus a
d'fhiafraigh díom cén spéis a bheidh ag cailín i lámha

salacha agus ingne briste," a deir Thumeka, ag
smaoineamh siar di.

Nuair a bhain Thumeka an chéim amach, bhí na
scileanna teicniúla agus na scileanna saoil aici a
theastaigh uaithi chun dul ag obair mar phrintíseach
mótarmheicneora leis an Imperial Technical Training
Academy agus Hyundai Motors in Cape Town. Deir
Owen Francis, atá i mbun maoirseachta uirthi, gur díol
suntais mór é a mheáite atá sí agus an eitic oibre atá
aici. "Tá spriocanna soiléire ag Thumeka, tá an-scileanna
cumarsáide aici, agus tá sí in ann rudaí a chur in ord
tosaíochta go héifeachtach. Sin iad na scileanna a
bhíonn á lorg sa ghnó agus in earnáil na tionsclaíochta,"
a deir sé. Is mór an meas atá a cairde agus na
múinteoirí ar Thumeka freisin. "Is breá liom gach aon
rud faoi mo phost. Nílim ag smaoineamh ar aon rud
eile a dhéanamh amach anseo." 

Staidéar Cáis

Fágann Oiliúint i dtaobh Scileanna Saoil go bhfuil
buntáiste ag Mná Óga atá ina Mótarmheicneoirí

Thumeka Khetyek, printíseach meicneora, Cape Town. Grianghraf: Cúnamh Éireann. 

Scileanna
Saoil

Léiríonn an cás-staidéar seo cé chomh leathan is atá SFI 4. Ní leis an mbunoideachas ná an meánoideachas
amháin a chinntítear go bhfuil oideachas cuimsitheach cothrom, ar ardchaighdeán, ar fáil do chách. Ní mór
féachaint chuige freisin go mbeidh fáil ag gach duine ar na scileanna atá ag teastáil chun post maith a fháil
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AN PHALAISTÍN

PRÍOMHTHÍORTHA COMHPHÁIRTÍOCHTA 

Mar gheall ar an imshuí leanúnach in Gaza, leathnú a
bheith fós á dhéanamh ar na lonnaíochtaí ar an mBruach
Thiar agus easpa dul chun cinn i bPróiseas Síochána an
Mheánoirthir, is beag an feabhas ceart a tháinig ar shaol
laethúil mhuintir na Palaistíne in 2016. Bhí leibhéal na
riachtanas daonnúil fós ard agus bhí níos mó ná 2 mhilliún
duine a raibh gá acu le cineál éigin cúnaimh dhaonnúil.  

Tá cistiú déanta ag Éirinn ar chláir chúnaimh do mhuintir
na Palaistíne le breis agus fiche bliain anuas, rud a léiríonn
an tiomantas atá againn le fada an lá d'fhorbairt Stáit
Phalaistínigh cheannasaigh a bheidh inmharthana. Trí chlár
Chúnamh Éireann, tugaimid thart ar €10 milliún in aghaidh
na bliana faoi láthair i gcabhair forbartha agus cabhair
dhaonnúil. Áirítear leis sin tacaíocht d'Údarás na Palaistíne,
do Ghníomhaireacht na Náisiún Aontaithe um Fhóirithint
agus Oibreacha ar mhaithe le Dídeanaithe Palaistíneacha
(UNRWA) agus d'eagraíochtaí na sochaí sibhialta a bhíonn
ag obair ar mhaithe le cearta an duine a chur chun cinn.

Tá Éire ag tacú le fada an lá leis an obair ríthábhachtach a
dhéanann UNRWA le dídeanaithe Palaistíneacha, agus
chuaigh sí i mbun an cheathrú comhaontú ilbhliantúil leis
an nGníomhaireacht in 2016, agus €4 mhilliún in aghaidh
na bliana á ghealladh aici thar an tréimhse 2016-2018. Ina
theannta sin, thug Éire €500,000 ar mhaithe le freagairt
UNRWA in Gaza. Leis sin, rinneadh comhlíonadh ar an

ngealltanas a thugamar ag an gComhdháil Idirnáisiúnta um
Gaza a Atógáil in 2014: €2.5 milliún a thabhairt.

Mar chuid den chuairt a thug sé ar réigiún an Mheánoirthir
in 2016, chas an tAire Flanagan le UNRWA agus chuala sé
faoin dul chun cinn mór atá déanta maidir le háiseanna
oideachais agus leighis UNRWA in Gaza a atógáil, agus
faoin oideachas den scoth a sholáthraíonn UNRWA do
dhídeanaithe Palaistíneacha in Gaza agus ar fud a chúig
réimse oibríochta sa réigiún suaite sin.

Tá an tacaíocht uainn d'Údarás na Palaistíne dírithe go mór
ar an oideachas.  Tá Éire ar cheann de chúig chomhpháirtí a
bhíonn ag obair go díreach le hAireacht Oideachais agus
Ardoideachais na Palaistíne d'fhonn tacú le comhlíonadh a
Plean Straitéisigh um Fhorbairt an Oideachais. In 2016,
chuireamar cistiú €2 mhilliún ar fáil, mar chúnamh don
Aireacht chun seirbhísí oideachais níos fearr a sholáthar do
líon níos mó leanaí Palaistíneacha. Soláthraíodh €500,000
eile don Údarás Palaistíneach i gcomhair cláir forbartha
sóisialta chun freastal ar riachtanais na dteaghlach is
leochailí sa Phalaistín.

Tugadh tacaíocht freisin d'eagraíochtaí na sochaí sibhialta,
idir eagraíochtaí Palaistíneacha agus eagraíochtaí
Iosraelacha, a bhíonn ag obair ar son an cheartais agus ar
son chearta an duine, agus d'eagraíochtaí neamhrialtasacha
a mbíonn baint acu le cláir um chothú na síochána.  

Saotharlann i scoil a tógadh faoi Chomhaontú um Chistiú Comhpháirteach (Éire, an Bheilg, an Iorua, an
Fhionlainn, an Ghearmáin). Grianghraf: Cúnamh Éireann
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Daoine a ghlacann páirt i gcláir de chuid Trócaire maidir le slite beatha agus uisce, sláintíocht agus sláinteachas, in Mambasa, Ituri, Poblacht Dhaonlathach
an Chongó. Feabhsaíonn an clár an rochtain atá ag daoine ar bhia agus ioncam (trí chuid den fhómhar a dhíol), ar uisce glan agus ar oiliúint maidir le
sláinteachas. Grianghraf: Sophie Dupont/Trócaire
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Spreagann eagraíochtaí na sochaí sibhialta pobail agus
cuireann siad dúshlán rialtas chun aghaidh a thabhairt ar
fhadhbanna na héagóra agus an chruatain. Bíonn siad ag
obair ar leibhéal an phobail chun cúiseanna na
bochtaineachta a aimsiú agus a thuiscint; téann siad i mbun
nuálaíochta agus baineann siad triail as tionscadail chun
cabhrú le pobail atá sa riocht is go bhfágtar ar lár iad as na
hiarrachtaí príomhshrutha. Tacaíonn siad le soláthar seirbhíse i
gcásanna nach bhfuil seirbhísí rialtais ann nó nach leor iad,
agus déanann siad abhcóideacht ar son leithdháileadh níos
cothroime ar acmhainní agus ar son urramú chearta an duine.
Bhí eagraíochtaí na sochaí sibhialta in Éirinn ag obair i réimse
na forbartha sular bunaíodh clár Chúnamh Éireann, agus tá ról
tábhachtach glactha acu sa chlár sin ó shin i leith.

In 2016 thacaigh Cúnamh Éireann le tionscadail agus cláir de
chuid eagraíochtaí na sochaí sibhialta i níos mó ná seachtó tír
ar fud na cruinne, trína ndearnadh leathnú ar an tionchar a
bhíonn ag clár Chúnamh Éireann inár bpríomhthíortha
comhpháirtíochta agus níos faide i gcéin. Cuireadh breis is
€165.6 milliún ar fáil trí eagraíochtaí na sochaí sibhialta i rith
na bliana, méid arb ionann é agus 23% den COF iomlán. 

Inár dtíortha comhpháirtíochta, tá na comhpháirtíochtaí le
heagraíochtaí idirnáisiúnta agus eagraíocht áitiúla na sochaí
sibhialta ina ngné lárnach dár gcuid oibre. Lena chois sin, ar an
leibhéal domhanda, trí roinnt scéimeanna cistithe daonnúla
agus scéimeanna cistithe de chuid na sochaí sibhialta,
roghnaítear eagraíochtaí neamhrialtasacha a bhfaighidh cistiú
ar bhonn an chumais atá acu cuidiú linn ár spriocanna
beartais agus na Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe a bhaint
amach. 

Is é an scéim cistithe is mó atá againn i leith na sochaí
sibhialta ná an Deontas Clár, sásra iomaíoch faoina
soláthraítear cistiú ilbhliantúil d'eagraíochtaí na sochaí
sibhialta in Éirinn ar mhaithe le cláir uaillmhianacha atá dírithe
ar athrú socheacnamaíoch inbhuanaithe san fhadtréimhse.
Seoladh babhta nua den Deontas Clár in 2016 agus d'éirigh le
13 eagraíocht lena gcuid iarratas ar dheontas faoi. Is fiú idir
€500,000 agus €20 milliún in aghaidh na bliana na deontais
sin don tréimhse 2017-2020.

Faoin dara snáithe cistithe Ciste na Sochaí Sibhialta, glactar
le hiarratais ar bhonn bliantúil agus tá sé mar aidhm leis tacú
le heagraíochtaí beaga agus eagraíochtaí meánmhéide
neamhrialtasacha. Tríd an snáithe sin, tugtar cistiú do
thionscadail ghearrthéarmacha a bhfuil sé mar aidhm leo
cion a dhéanamh chun ár dtosaíochtaí agus na Spriocanna
Forbartha Inbhuanaithe a bhaint amach. Tá Ciste na Sochaí
Sibhialta ar oscailt d'eagraíochtaí neamhrialtasacha
Éireannacha ach féadfar cuireadh a thabhairt freisin do
roinnt eagraíochtaí idirnáisiúnta a bhfuil saineolas ar leith
acu in aon cheann dár réimsí tosaíochta iarratas a chur
isteach. Is fiú suas le €200,000 in aghaidh na bliana na
deontais.

Faoi tríú snáithe, tacaítear le suas le 89 eagraíocht
mhisinéireachta sa chuid den domhan atá i mbéal a
forbartha. Tá iomrá mór ar an líonra fairsing eagraíochtaí
seanbhunaithe sin i dtaobh na hoibre atá á déanamh acu le
fada i réimse na sláinte, an oideachais agus an chothaithe
agus i dtaobh chearta an duine. Chuir Cúnamh Éireann
€15.5 milliún ar fáil d'eagraíochtaí misinéireachta in 2016. 

COMHPHÁIRTITHE NEAMHRIALTASACHA

SAMPLAÍ DÁ BHFUIL
BAINTE AMACH AG
CÚNAMH ÉIREANN
AGUS EAGRAÍOCHTAÍ
NA SOCHAÍ
SIBHIALTA AG OBAIR
DÓIBH AS LÁMHA A
CHÉILE IN 2016

babhta cóireála ar fáil
chun tacú le deireadh
a chur le galar na
honcaiceirciáise.
(Sightsavers)

OS CIONN TRÍ
MHILLIÚN 

Sa Libéir, chuir oibrithe
deonacha pobail 

I gcás thart ar 26,500 bean  a
d'fhulaing foréigean ar bhonn inscne sa
Phacastáin, i Siarra Leon, in Uganda,
sa Chéinia, i Nicearagua, i
nGuatamala agus i Hondúras cuireadh
seirbhísí leighis agus dlí ar fáil dóibh,
mar aon le cóiríocht éigeandála
shábháilte, tacaíocht shíceasóisialta
agus tacaíocht eacnamaíoch. 



Mar gheall ar a dtiomantas do chearta an duine agus
do shaoirsí bunúsacha, is minic go ndéanann an Stát nó
grúpaí príobháideacha iarracht cosantóirí chearta an
duine a chur faoi chois. 

Duine de chosantóirí chearta an duine is ea Francisca
Ramirez Torres, a bhfuil cónaí uirthi i bpobal tuaithe La
Fonseca i Nicearagua. Is ise atá ina comhordaitheoir
áitiúil ar an gComhairle um Chosaint na Talún, an Locha
agus an Fhlaithis. Cuireann sí oideachas ar phobail i
leith a gceart agus bíonn sí i mbun feachtais ar son
aisghairm na ndlíthe faoinar féidir talamh a sciobadh.
Ina theannta sin, tá sí i gceannas ar fheachtas i gcoinne
canáil idir-aigéin atá beartaithe a chuirfeadh na mílte
feirmeoirí beaga agus daoine den phobal dúchais óna
gcuid tithe. Tá cearta na ndaoine sin chun saorthoiliú
feasach roimh ré á sárú, agus is í Francisca a thugann an
t-aon seans amháin dóibh sásamh a fháil. In iarrachtaí a
rinneadh stop a chur lena cuid oibre, rinneadh ionsaí ar
leanaí Francisca, réabadh a teach, agus rinne na
húdaráis í a chiapadh, a ionsaí agus a chur faoi
choinneáil. In 2016, rinne Frontline Defenders achainí
phráinneach, d'oibrigh siad ar son a cás a bheith san
áireamh i Rún ó Pharlaimint na hEorpa, agus dhírigh
siad aird an domhain ar a cás trí alt a fhoilsiú in New
Democracy.

Mar thoradh air sin, tá Francisca fós ag gabháil dá cuid
oibre. Measann grúpaí áitiúla go bhfuil an Chomhairle
ar cheann de na gluaiseachtaí is mó agus is tábhachtaí
de chuid na sochaí sibhialta atá tagtha chun cinn sa tír
le 15 bliana anuas, agus is í Francisca anois siombail na
frithbheartaíochta i gcoinne tionscadail mhillteacha
agus cearta an phobail fós á gcosaint aici.In 2016, le
tacaíocht ó Chúnamh Éireann, bhí níos mó ná 2,000
duine de chosantóirí chearta an duine in 102 tír in ann
cearta daonna a gcuid pobal a chosaint. Tá Francisca
Ramirez Torres ar dhuine díobh siúd. Sin sampla amháin
den tábhacht a bhaineann leis an tsochaí shibhialta
maidir le baint amach. 

Staidéar Cáis

Cosantóirí chearta an duine i Nicearagua

Francisca Ramirez Torres, atá ina comhordaitheoir áitiúil ar an
gComhairle um Chosaint na Talún, an Locha agus an Fhlaithis, La
Fonseca, Nicearagua. Grianghraf: Front Line Defenders
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Sprioc Forbartha Inbhuanaithe 16: Sochaithe inbhuanaithe a chur chun cinn ina bhfuil an ceartas agus
an tsíocháin i réim.

Sa Cholóim, bhí sé ina thoradh ar
fheachtas maidir le ceartas
cánach gur laghdaíodh an cháin ar
tháirgí sláintíochta ó 19% go dtí
5%, laghdú a spárálfaidh thart ar 

ar mhná in aghaidh na bliana.
(Christian Aid)

€100 milliún 

2,000 + •

de chosantóirí chearta an duine
in 102 tír chun cearta daonna a
gcuid pobal a chosaint. 

os cionn 400
'deontas cosanta', a úsáideadh
chun cosantóirí chearta an duine
a bhí i mbaol a athlonnú go
sealadach. 

84%
díobh siúd in ann
filleadh ar an obair
mar gheall ar an
deontas. (Frontline
Defenders)

In 2016, tugadh tacaíocht do
níos mó ná 

Eisíodh

Bhí 



Cuirtear go mór le tionchar na hÉireann i gcúrsaí
forbartha toisc go bhfuilimid inár mbaill den Aontas
Eorpach, de na Náisiúin Aontaithe agus den Bhanc
Domhanda, ar colúin thábhachtacha iad uile den
ailtireacht forbartha domhanda agus príomh-
chomhpháirtithe de chuid Chúnamh Éireann. In 2016
thug Éire €443.3 milliún d’eagraíochtaí iltaobhacha, suim
arb ionann í agus 61% den COF iomlán, d’fhonn ár
dtosaíochtaí beartais a bhaint amach agus cuidiú le
baint amach na Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe.  

Tar éis go ndearnadh an comhaontú úrnua,
Clár Oibre 2030, i nDeireadh Fómhair 2015,
thosaigh comhpháirtithe iltaobhacha go léir
na hÉireann ag díriú anuraidh ar a gcuid clár
agus oibríochtaí a ailíniú chun tacú le cur i
bhfeidhm domhanda na 17 Sprioc Forbartha
Inbhuanaithe nua agus na 169 cuspóir a
ghabhann leo.  

An tAontas Eorpach
Bhí freagra an Aontais Eorpaigh ar Chlár Oibre 2030, ina
bhfuil fís fhairsing nua i leith na forbartha, ina
gcuimsítear an tsíocháin agus an imirce, le sonrú i gclár
comhair forbartha an Aontais i rith na bliana.

I mí an Mheithimh ghlac an Chomhairle Eorpach an Creat
Comhpháirtíochta Imirce chun cur leis an
gcomhleanúnachas idir an imirce agus cúrsaí forbartha,
agus, ar an gcaoi sin, cabhrú le tíortha dul i ngleic le
bunchúiseanna na himirce agus cabhrú leo cur i gcoinne
smuigleáil daoine agus gáinneáil ar dhaoine. 

Chuir Éire spéis ar leith in dhá chiste iontaobhais a
bhunaigh an tAontas Eorpach in 2016, a bhaineann le
himirce agus dídeanaithe. 

Bunaíodh an chéad cheann díobh sin, an Ciste
Iontaobhais Éigeandála le haghaidh cobhsaíochta agus
aghaidh a thabhairt ar bhunchúiseanna na himirce
neamhrialta agus daoine a bheith easáitithe san Afraic,
chun dul i ngleic le cúiseanna na himirce. Déantar an
méid sin trí chabhrú le pobail easáitithe agus freisin trí
roghanna eile a chuardach dóibh siúd a chreideann nach
bhfuil an dara rogha acu ach dul ar thuras imirce a
mb’fhéidir nach dtiocfaidís slán as. Bhí Éire i measc
comhaltaí bunaidh an chiste, agus chuir sí €600,000 ar
fáil dó in 2016. Tá na cistí uainn curtha in áirithe le
haghaidh gníomhaíochtaí i réigiún Chorn na hAfraice. 

Is in 2016 a seoladh an dara ciste iontaobhais, Saoráid an
Aontais Eorpaigh do Dhídeanaithe sa Tuirc, agus is aidhm
leis tacaíocht a thabhairt do mhuintir na Siria agus
dídeanaithe eile sa Tuirc. Chuir Éire €5 mhilliún ar fáil
don chiste sin in 2016. Trínár rannpháirtíocht rialta leis
na cistí iontaobhais sin, cinntítear go ndéantar
ionadaíocht ar na prionsabail atá againn i leith an dá
thosaíocht sin in 2016.

Lasmuigh de na ceisteanna a bhaineann le himirce agus
easáitiú, cuireadh tús in 2016 leis an bplé chun
Comhaontú Eorpach nua maidir le Forbairt a chur i
gcrích, lena dtreorófar cur chuige straitéiseach an
Aontais Eorpaigh i leith an chomhair forbartha sna
blianta amach romhainn. Is dócha go ndéanfaidh an
Comhdhearcadh nua sin athrú mór ar bheartas comhair
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A Shoilse Mícheál D Ó hUigínn, Uachtarán na hÉireann, an tArd-Rúnaí Ban Ki-moon agus a bhean chéile, Soon Teak, agus an Leas-Ard-Rúnaí Jan Eliasson
agus iad freastal ar léiriú ceoil de chuid na ceolfhoirne an West-Eastern Divan Orchestra mar chuid den Chruinniú Mullaigh Domhanda maidir le Cúrsaí
Daonnúla. Grianghraf: An Oifig um Chomhordú Gnóthaí Daonnúla, NA

forbartha an Aontais Eorpaigh, d’fhonn dul i ngleic le
dúshláin dhomhanda ár líne agus d’fhonn na Spriocanna
Forbartha Inbhuanaithe a bhaint amach. 

Le linn na bliana, leanadh leis an bplé faoi chreat nua a
fhorbairt chun rialú a dhéanamh ar chaidreamh an
Aontais Eorpaigh le tíortha san Afraic, i réigiún Mhuir
Chairib agus i réigiún an Aigéin Chiúin. Treoraíonn an
creat tábhachtach sin ceann de na hionstraimí is mó atá
ag an Aontas chun cúnamh forbartha a sholáthar, an
Ciste Eorpach Forbraíochta. Baineann gach ceann de
phríomhthíortha comhpháirtíochta na hÉireann san
Afraic tairbhe as an gCiste Eorpach Forbraíochta. Bíonn
ionchur rialta ag Éirinn i dtaobh dearadh agus
monatóireacht a dhéanamh ar oibriú an chiste.
Déanaimid an méid sin trí idirghníomhú le misin an
Aontais Eorpaigh inár dtíortha comhpháirtíochta agus trí
idirphlé agus idirghníomhú leanúnach a dhéanamh go
rialta le hinstitiúidí an Aontais sa Bhruiséil, go háirithe trí
choiste bainistíochta an Chiste Eorpaigh Forbraíochta.
Thugamar €35 milliún don Chiste Eorpach Forbraíochta
in 2016. 

Ag teannadh le deireadh na bliana, bhuail an Coimisinéir
Eorpach um Chomhar agus Forbairt Idirnáisiúnta, Neven
Mimica, leis an Aire Stáit um Ghnóthaí Diaspóra agus

Forbairt Idirnáisiúnta, Joe McHugh T.D., i mBaile Átha
Cliath. Tionóladh an cruinniú sin ag am na cinniúna don
Aontas Eorpach i leith an chomhair forbartha. Thapaigh
an tAire McHugh an deis chun aird a dhíriú ar an
tiomantas láidir atá ag Éirinn i gcónaí do chlár an
Aontais Eorpaigh um chomhar forbartha agus chuir sé in
iúl go dtacaímid go hiomlán leis an Aontas agus an
Comhdhearcadh úr á fhorbairt aige d’fhonn comhar
forbartha an Aontais a ailíniú leis na Spriocanna
Forbartha Inbhuanaithe.

An Banc Domhanda

In 2016 freisin, thug an Banc Domhanda freagra ar an
gclár uaillmhianach Clár Oibre 2030. Ag an gCruinniú
Bliantúil de chuid an Bhainc in 2016, rinneadh
athdhearbhú ar na spriocanna atá ag Grúpa an Bhainc i
dtaobh deireadh a chur leis an ngéarbhochtaineacht
agus an rathúnas comhroinnte a neartú trí chloí le cur
chuige forbartha atá dírithe ar thíortha ar
leith. Comhaontaíodh an 18ú Athshlánú ar chiste an
Bhainc Dhomhanda do na tíortha is boichte i mí na
Nollag 2016, agus choinnigh Éire lena leibhéal
ranníocaíochta féin, €90 milliún. Tá fócas an chiste
athshlánaithe sin ailínithe go dlúth le tosaíochtaí

www.irishaid.ie



Sa chéad leath
de 2016:

forbartha na hÉireann, lena n-áirítear an fócas atá againn
ar an Afraic agus ar thacú leis na tíortha tearcfhorbartha.

Thugamar cistiú freisin do Shaoráid Ghrúpa an Bhainc
Dhomhanda um Sheirbhísí Comhairle Infheistíochta,
faoina gcuirtear comhairle ar thíortha i mbéal forbartha i
dtaobh conas a dtimpeallachtaí gnó a fheabhsú chun cur
le gníomhaíocht na hearnála príobháidí agus
infheistíocht isteach agus infheistíocht intíre a
spreagadh.  Ina theannta sin, táimid ag obair leis an
gCorparáid Airgeadais Idirnáisiúnta ar an tionscnamh dá

cuid, Stáit Afracacha a bhfuil Coinbhleacht ag Goilleadh
orthu, lena dtacaítear le forbairt na bhfiontar
príobháideach sna tíortha seo. 

I mí na Bealtaine, thionóil an Banc Domhanda an dara
Fóram Airgeadais Forbraíochta dá chuid i mBaile Átha
Cliath – tionóladh an chéad Fhóram an bhliain roimhe
sin i gcathair Rotterdam.   Tugadh aghaidh sa chomhdháil
i mBaile Átha Cliath ar an ngá atá le cur leis na
deiseanna sna margaí is leochailí, agus díríodh ar
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Torthaí ó dhá Chomhpháirtíocht Dhomhanda in 2016

Tugtar 

2 mhilliún  
duine slán de bharr an Chiste
Dhomhanda gach uile bhliain. Cuireadh cóir leighis ar

787,000 othar

chun iad a thabhairt slán
ón VEID, rud a fhágann go
bhfuil cóireáil á cur ar 10

milliún duine san iomlán a
bhuí leis an gciste.

Rinneadh diagnóis ar 

1.4 milliún
othar go raibh an eitinn

orthu agus cuireadh
cóir leighis orthu chun

iad a thabhairt slán.  

Dáileadh 

54 milliún
eangach mhuiscítí chun
an mhaláire a chosc ar

fud an domhain

Tugadh cúnamh do

13.2m
leanbh i dtaobh
oideachas
ardchaighdeáin in
2016

I gcás 22 tír as 59 tír a
cuireadh faoi shuirbhé,
bhí feabhas ar an gcur
chuige i dtaobh laghdú
na héagothroime sa
rochtain ar an oideachas  

29% 37%
Mhéadaigh céatadán na
dtíortha i mbéal forbartha a
raibh cóimheas daltaí le
múinteoir de 40: 1 nó faoina
bhun acu go dtí 29% i rith
na bliana 

An Ciste Domhanda 

AN CHOMHPHÁIRTÍOCHT
DHOMHANDA 
don OIDEACHAS



fhuinneamh, ar fhorbairt uirbeach agus ar an
talmhaíocht.

Comhpháirtíochtaí Domhanda atá ag cuidiú na
Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe a bhaint
amach
Trí struchtúr an Bhainc Dhomhanda tugann Éire
tacaíocht airgeadais do roinnt chomhpháirtíochtaí
iltaobhacha a chuidíonn go mór le Spriocanna Forbartha
Inbhuanaithe roghnaithe a bhaint amach agus glacann sí
páirt iontu. Dhá shampla mhaithe díobh sin is ea An
Ciste Domhanda chun comhrac i gcoinne SEIF, na
hEitinne agus na Maláire agus An Chomhpháirtíocht
Dhomhanda don Oideachas. In 2016 thug Éire €10
milliún don Chiste Domhanda chun comhrac i gcoinne
SEIF, na hEitinne agus na Maláire agus €4 mhilliún don
Chomhpháirtíocht Dhomhanda don Oideachas. 

Na Náisiúin Aontaithe
Threoraigh na Náisiúin Aontaithe an domhan maidir leis
na Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe a chomhaontú
agus is trí chóras na Náisiún Aontaithe a thomhaisfimid
conas mar atá ag éirí linn agus muid ar an mbóthar chun
na spriocanna sin a mbaint amach. Fágann ról sin an
éascaithe dhomhanda agus na monatóireachta
domhanda, mar aon leis an saineolas teicniúil atá ag na
sainghníomhaireachtaí iomadúla dá chuid, go bhfuil
teaghlach na Náisiún Aontaithe ina chrann taca
tábhachtach den phobal forbartha idirnáisiúnta.

D’éirigh go geal le maoirseacht na hÉireann ar an
bpróiseas as ar eascair glacadh na Spriocanna Forbartha
Inbhuanaithe in 2015, agus ansin in 2016 rinne Éire
comh-éascú ar an toradh a bhí ar Chruinniú Mullaigh na

Náisiún Aontaithe do Dhídeanaithe agus Imircigh. Bhí an
cruinniú mullaigh sin ar siúl i Nua-Eabhrac i mí Mheán
Fómhair 2016, mar fhreagra ar ghlao ón té a bhí ina Ard-
Rúnaí ar na Náisiúin Aontaithe an tráth sin, Ban Ki-

moon. Is é an aidhm a bhí leis an gcruinniú mullaigh na
tíortha a thabhairt le chéile taobh thiar de chur chuige
níos daonnachtúla agus níos comhordaithe i leith na
himirce ar domhan. Glacadh an toradh, liosta
comhaontaithe gealltanas agus gníomhartha.

In 2016, lean Éire ar aghaidh ag leithdháileadh cistiú ar
ghníomhaireachtaí de chuid na Náisiún Aontaithe a
bhfuil cuntas teiste láidir againn ag obair leo agus a
dhéanann obair speisialtóireachta ar shaincheisteanna a
bhfuil tús áite acu i gclár forbartha na hÉireann. Áirítear
orthu sin: Clár Forbartha na Náisiún Aontaithe, Ciste na
Náisiún Aontaithe do Leanaí (UNICEF), Ard-Choimisinéir
na Náisiún Aontaithe um Dhídeanaithe, Gníomhaireacht
Fóirithinte agus Oibreacha na Náisiún Aontaithe, Mná
NA agus Ciste na Náisiún Aontaithe ar mhaithe leis an
bPobal. 

Gné thábhachtach dár rannpháirtíocht le
gníomhaireachtaí na Náisiún Aontaithe in 2016 arbh ea
a chinntiú go bhfuil a gcuid clár agus gníomhaíochtaí ag
tacú le tíortha i mbéal forbartha i dtaobh na Spriocanna
Forbartha Inbhuanaithe a chur chun feidhme. Sa
chomhthéacs sin, d’oibríomar le ballstáit eile de chuid na
Náisiún Aontaithe chun a theacht ar chomhaontú i leith
Athbhreithniú Beartais Cuimsitheach Ceithre Bliana,
doiciméad beartais nua inar leagadh amach bealach
chun cinn don obair a dhéanfaidh na gníomhaireachtaí
sin sna blianta amach romhainn.

I rith na bliana bhuail an tAire McHugh le ceannairí
ceithre cinn dár ngníomhaireachtaí comhpháirtíochta de
chuid na Náisiún Aontaithe. Bhí an deis ag Éirinn ag na
cruinnithe sin a chinntiú go mbainfear an leas is fearr as
an gcistiú uainn, agus go n-úsáidfear é ar shlí atá ag
teacht le Clár Oibre 2030.

www.irishaid.ie



I suirbhé a rinne an tAontas Eorpach in 2015, fuarthas
amach go n-aithníonn naonúr as gach deichniúr in Éirinn
(87%) an tábhacht a bhaineann le forbairt dhomhanda.
Go deimhin, rangaíodh Éire i measc na 4 thír is fearr san
Eoraip ó thaobh thuiscint an phobail ar shaincheisteanna
forbartha agus ó thaobh thiomantas an phobail don
fhorbairt. 

Tá a fhios ag Cúnamh Éireann agus go leor eagraíochtaí
Éireannacha eile a bhíonn ag plé le cúrsaí forbartha cé
chomh tábhachtach atá sé go dtuigfimis go léir
cúiseanna agus iarmhairtí na bochtaineachta, an ocrais,
agus na dtubaistí daonnúla. Tá leathnú na tuisceana sin
sa bhaile ina chomhpháirt láidir d’obair na hÉireann i
dtaobh na forbartha thar lear. 

In 2016, chuir Cúnamh Éireann €3.4 milliún ar fáil don
oideachas forbartha trí chomhpháirtíochtaí oideachais
agus trí scéim deontas bliantúil.  Faoin scéim deontas
bliantúil, tugadh tacaíocht do 30 eagraíocht, idir
eagraíochtaí neamhrialtasacha agus institiúidí
oideachais, a bhíonn ag obair ar thionscadail oideachais
forbartha.  

Seoladh Straitéis Chúnamh Éireann um Oideachas
Forbartha 2017 – 2023
Sheol an tAire Gnóthaí Eachtracha agus Trádála, Charles
Flanagan, TD, agus an tAire Stáit um Ghnóthaí Diaspóra
agus Forbairt Idirnáisiúnta, Joe McHugh, TD, Straitéis
Chúnamh Éireann um Oideachas Forbartha 2017-2023
ar an 21 Nollaig 2016 i dTeach Uíbh Eachach, Baile Átha
Cliath.  

Tá sé ina chuspóir leis an Straitéis nua um Oideachas
Forbartha cuidiú le baint amach na físe atá ag Cúnamh
Éireann i dtaobh domhan a bheidh inbhuanaithe agus
cóir a bhaint amach, tríd an deis a thabhairt do dhaoine
in Éirinn machnamh a dhéanamh ar an ról atá acu agus
na freagrachtaí atá orthu mar shaoránaigh an domhain
agus trí dhaoine a spreagadh chun gníomh a ghlacadh ar
mhaithe le saol níos cothroime agus níos inbhuanaithe a
bheith ag gach duine feasta, ar an leibhéal áitiúil agus ar
an leibhéal domhanda araon.  Beidh an Straitéis ina
treoir i leith cinntí maidir le cistiú agus féachtar léi chun
cur le rochtain, cáilíocht agus éifeachtacht an oideachais
forbartha do dhaoine ar fud na hÉireann.  
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Daltaí de chuid Chlub Cultúir Loreto Chromghlinne agus iad ag tabhairt cúnaimh ag seoladh oifigiúil Chlár Scoileanna Domhanda WorldWise Chúnamh
Éireann. Grianghraf: Kenneth O Halloran



Gradaim Our World Chúnamh Éireann
Déanann Gradaim Our World Chúnamh Éireann an t-
oideachas forbartha a chur chun cinn sna bunscoileanna.
Ba é téama na ngradam i mbliana ‘Domhan Amháin,
Todhchaí Amháin’. Leis na gradaim bhliantúla, cuidítear le
daltaí bunscoile ar fud na hÉireann foghlaim faoin obair
a dhéanann Cúnamh Éireann chun na Spriocanna
Forbartha a bhaint amach, d’fhonn saol níos fearr a
bheith ag leanaí a dteaghlaigh amach anseo.

In 2016, chláraigh níos mó ná 1,200 bunscoil ar fud na
hÉireann chun páirt a ghlacadh sna gradaim.  Ní
hamháin gur chruthaigh na daltaí tionscadail mar gheall
ar na Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe agus an obair a
dhéanann Cúnamh Éireann, ach roinn siad an méid a bhí
foghlamtha acu leis an scoil i gcoitinne agus le pobal an
cheantair freisin. I measc na dtionscadal a cuireadh
isteach bhí ceol, scannáin, cluichí, agus saothair ealaíne.
Cuireadh seasca scoil ar an ngearrliosta chun páirt a
ghlacadh sna babhtaí ceannais réigiúnacha i mí na
Bealtaine, i Luimneach, i gCorcaigh, i Sligeach agus i
mBaile Átha Cliath, áit a bhfuair siad plaiceanna dá gcuid
scoileanna, agus fuair 7 scoil teastais speisialta mar
aitheantas ar ardchaighdeán leanúnach feabhais ar feadh
roinnt blianta. Ag na Babhtaí Ceannais Náisiúnta i
gCaisleán Bhaile Átha Cliath i mí an Mheithimh,
bronnadh trófaí ar 12 scoil.  Bronnadh gradam an
bhuaiteora fhoriomláin ar SN Chill Chóiche, An
Sciobairín, Co. Chorcaí, bronnadh gradam Iontrálaí Nua
na bliana ar Scoil Naomh Caitríona sa Chabrach, Baile
Átha Cliath agus is í Kate-Marie Hearne ó SN Ghlór na
Mara, Co. Phort Láirge, a rug léi gradam Mhúinteoir na
Bliana.  Rinneadh tuairisciú forleathan ar na Gradaim Our
World sna meáin. 
Ceardlanna Ionad Chúnamh Éireann do Scoileanna
agus do Choláistí
Ghlac 6,500 mac léinn, idir dhaltaí bunscoile, dhaltaí
meánscoile agus scoláirí tríú leibhéal, páirt i gceardlanna
de chuid Chúnamh Éireann in 2016. Tháinig scoileanna ó
cheann ceann na tíre chomh fada le háitreabh Chúnamh
Éireann i Sráid Chluain Meala, Baile Átha Cliath, chun
páirt a ghlacadh i gceardlanna idirghníomhacha ar
fhorbairt dhomhanda agus ar an obair a dhéanann
Cúnamh Éireann. Bhí ár bhfoireann éascaitheoirí i
bhfeighil ceardlann do bhreis is 2,000 oide faoi oiliúint
sna coláistí oideachais, agus ag roinnt imeachtaí
oideachais.

Taispeántas Eolaí Óig agus Teicneolaíochta BT
Déanann Cúnamh Éireann, Scoileanna Domhanda
WorldWise agus Gorta-Self Help Africa urraíocht
chomhpháirteach ar ghradam i gcatagóir ar leith – an
Gradam Eolaíochta ar mhaithe le Forbairt - ag
Taispeántas Eolaí Óig agus Teicneolaíochta BT.  Ba í 2016
an t-aonú bliain déag inar urraigh Cúnamh Éireann an
gradam, a bhfuil sé ina aidhm leis múinteoirí agus daltaí
a spreagadh chun smaointe a fhorbairt, agus
teicneolaíocht chuí eolaíoch á húsáid acu a d’fhéadfadh
a bheith áisiúil ar leibhéal an phobail áitiúil i dtíortha i
mbéal forbartha, d’fhonn an bhochtaineacht a laghdú
agus an ceartas sóisialta a chur chun cinn. Is féidir leis an
tionscnamh sin léargas níos fearr a thabhairt do na daltaí
ar an domhan mór, agus ar an ról atá acu ina gcáil mar
shaoránaigh an domhain.

Is é an té a bhí ina Aire Stáit um Fhorbairt, Chur chun
Cinn na Trádála agus Chomhoibriú Thuaidh-Theas, Seán
Sherlock, TD, a bhronn Gradam na bliana 2016 ar thriúr
daltaí ó Choláiste Sales Chill Droichid. Ba iad Ruaidhrí
Jordan, Ben Conlon agus Mason Scallon a bhuaigh an
Gradam ar son a dtionscadail ar Chaomhnú Sholáthairtí
Uisce trí Pholaiméirí Tais-Scópacha. D’fhéach an
tionscadal ar bhealaí chun uisce a chaomhnú in áiteanna
ina bhfuil an aeráid tur, le comhdhúil cheimiceach ar a
dtugtar sóidiam polacraileach, ar féidir leis 800 oiread a
mheáchain féin d’uisce a ionsú.

www.irishaid.ie

Tionscadal Ógra na Mílaoise: Oiliúint i dtaobh na Meán Sóisialta do dhaoine
óga i leith na Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe. Grianghraf: NYCI



Scoileanna Domhanda WorldWise
Is é an clár Scoileanna Domhanda WorldWise de chuid
Chúnamh Éireann an príomhchainéal trína dtacaíonn
Cúnamh Éireann le hoideachas forbartha iarbhunscoile.
Tá sé á chur chun feidhme, thar ceann Chúnamh Éireann,
ag cuibhreannas ina bhfuil Gorta-Self Help Africa,
Concern Worldwide agus an tAonad um Fhorbairt
Curaclaim de chuid Bhord Oideachais agus Oiliúna
Chathair Bhaile Átha Cliath. 

Bhí borradh faoin gclár WorldWise arís in 2016. D’éirigh
le 156 scoil leis na hiarratais ar chistiú deontais a chuir
siad isteach. Leithdháileadh cistiú ar 8 líonra agus 11
eagraíocht neamhrialtasach i leith na bliana acadúla
2016/17 freisin.  Tá scéim dámhachtainí náisiúnta ar a
dtugtar Pas Domhanda á reáchtáil faoin gclár, lena
dtugtar aitheantas don obair a dhéanann na scoileanna i

réimse an oideachais forbartha, agus lena soláthraítear
creat comhchoiteann do scoileanna chun an t-oideachas
forbartha a mheasúnú agus a phleanáil. Bhí an-tóir ar an
scéim dámhachtainí i rith na bliana agus bronnadh
gradam Pas Domhanda ar 97 iarbhunscoil ar fud na tíre,
mar aitheantas ar a gcuid oibre san oideachas forbartha
thar 7 réimse éagsúla de shaol na scoile.

Thionóil WorldWise an tríú Comhdháil Bhliantúil dá
chuid i bPáirc Thuamhan, Luimneach, ar an 14 Aibreán
2016. Tugadh le chéile ag an imeacht breis is 330 dalta,
110 múinteoir agus 70 ionadaí ó 30 eagraíocht de chuid
na sochaí sibhialta chun iniúchadh a dhéanamh ar
théama na comhdhála ‘Na Spriocanna Domhanda - I
mBun Gnímh!’ inar phléigh daltaí scoile agus múinteoirí
conas a bhí siad ag iarraidh go ndéanfaí na Spriocanna
Forbartha Inbhuanaithe a chur chun feidhme.  
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Daltaí ó Scoil Náisiúnta Bhaile an Bhiocáire, Co. Chorcaí, ag an ócáid seolta i gcomhair Ghradaim 'Our World' Chúnamh Éireann 2016. Grianghraf: Claire
Keogh
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FREAGRACHT AGUS FOLLASACHT

Tá Cúnamh Éireann tiomanta don oscailteacht, don
fhollasacht agus don fhreagracht do mhuintir na
hÉireann agus dár dtairbhithe maidir lenár gcuid oibre
agus maidir leis an méid atá á bhaint amach againn. 

Déantar monatóireacht rialta ar chlár Chúnamh
Éireann, idir mhonatóireacht inmheánach agus
mhonatóireacht sheachtrach. Cuireann saineolaithe
neamhspleácha agus Aonad Meastóireachta agus
Iniúchóireachta na Roinne iniúchtaí agus
meastóireacht i gcrích go tréimhsiúil. Foilsítear gach
tuarascáil mheastóireachta ar an suíomh gréasáin. 

Uirlis thábhachtach i leith na freagrachta sa chomhar
um fhorbairt is ea an mheastóireacht. Cé chomh
hábhartha is atá ár gcuspóirí; cé chomh héifeachtach
is atá ár ngníomhaíochtaí; cé chomh hoiriúnach is atá
ár gcomhpháirtithe cur chun feidhme agus cad iad na
ceachtanna is féidir linn a fhoghlaim: tá siadsan i
measc na gceisteanna a fhéachaimid lena bhfreagairt
trí mheán na meastóireachta. 

Critéar tábhachtach a úsáideann Cúnamh Éireann
maidir le comhpháirtí de chuid na sochaí sibhialta nó
comhpháirtí iltaobhach a roghnú le haghaidh cistiú a
thabhairt dó is ea an rún agus an cumas atá aige i
dtaobh meastóireacht neamhspleách chríochnúil a
dhéanamh ar a chuid oibre. 

Déanann Cúnamh Éireann meastóireacht rialta ar ár
gcuid príomhthíortha comhpháirtíochta. Chomh
maith lena chinntiú go mbeimid freagrach do phobal
na hÉireann agus don tír aíochta araon, cuireann an
mheastóireacht sin bonn eolais faoin gcinnteoireacht
straitéiseach amach anseo. Cuirtear i gcrích í gar do
dheireadh gach timthrialla straitéise, a chlúdaíonn
tréimhse 4-5 bliana de ghnáth. In 2016, rinneadh

meastóireacht ar chlár tíre Chúnamh Éireann i
Vítneam agus rinneadh athbhreithniú ar an straitéis
tíre i leith na Tansáine freisin. 

De bhreis ar fhreagracht Chúnamh Éireann don
Oireachtas, tá a chaiteachas faoi réir ag scrúdú ón
Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste agus ó Choiste
Iniúchóireachta neamhspleách na Roinne. D’ullmhaigh
an Coiste Iniúchóireachta tuarascáil bhliantúil
mhionsonraithe ar ghníomhaíochtaí agus caiteachas
na Roinne in 2015, a foilsíodh ar an suíomh gréasáin
dár gcuid in 2016. 

Is cuid thábhachtach den fhreagracht atá ar Éirinn é
an tiomantas atá aici don fhollasacht i leith an
chúnaimh. Le linn 2016, d’fhoilsigh Cúnamh Éireann
mionsonraí an bhuiséid agus an chaiteachais i leith na
bliana 2015 i bhformáid inrochtana sonraí loma – ag
teacht leis an dea-chleachtas idirnáisiúnta – ar a
shuíomh gréasáin. Trí na sonraí sin, is féidir le muintir
na hÉireann a fháil amach conas mar a úsáidtear
cúnamh forbartha na hÉireann agus tá fáil ag
saoránaigh agus rialtais inár dtíortha
comhpháirtíochta ar an bhfaisnéis freisin.

Foilsíonn Coiste an OECD um Chúnamh Forbartha
sonraí ar chaiteachas forbartha na hÉireann agus
cuireann Tuarascáil Bhliantúil um Chomhar Forbartha
na heagraíochta sin cion na hÉireann le hais deontóirí
eile, rud a fhágann gur féidir linn ár bhfeidhmíocht a
chur i gcomparáid le deontóirí eile. Léiríonn na sonraí
sin go bhfuil cúnamh forbartha na hÉireann dírithe go
mór ar na tíortha is lú forbartha agus go ndírítear go
háirithe ó thaobh áite de ar an Afraic fho-Shahárach.
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Tacaíonn Aonad Cumarsáide na Roinne Gnóthaí Eachtracha
agus Trádála leis an obair a dhéanann Cúnamh Éireann trí
dhul i mbun rannpháirtíochta leis an bpobal ar bhealaí
éagsúla. Is iad na meáin shóisialta, na meáin chlóite agus
chraolacháin agus imeachtaí poiblí na príomhbhealaí ina
ndéanaimid teagmháil leis an bpobal agus daoine a chur ar
an eolas faoin obair ríthábhachtach a dhéanann Cúnamh
Éireann ar fud an domhain. 

In ainneoin an lucht féachana a bheith ag laghdú, bealaí
tábhachtacha is ea na meáin chraolta agus na meáin chlóite
fós chun muintir na hÉireann a chur ar an eolas faoi
shaincheisteanna forbartha domhanda. Coinníonn ár
bpreasoifig na meáin ar an eolas faoi shaincheisteanna a
bhaineann le hobair Chúnamh Éireann, lena n-áirítear fógraí
faoi chistiú, comhdhálacha agus na himeachtaí eile go léir a
bhaineann le forbairt dhomhanda agus Cúnamh Éireann. 

Bhunaigh an Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála Ciste
Meán Simon Cumbers in 2005 i gcuimhne ar Simon Cumbers,
saorcheamaradóir Éireannach, tar éis thragóid a bháis san
Araib Shádach. Tá sé mar aidhm leis an gciste leathnú a
dhéanamh ar réimse spéiseanna agus taithí iriseoirí atá ag dul
i mbun a gceirde, trí léargas a thabhairt dóibh ar chastacht
agus fhírinne an tsaoil sa chuid den domhan atá i mbéal a
forbartha. Leis na cistí a sholáthraítear, taistealaíonn iriseoirí
chun agallamh a chur ar dhaoine, ar phobail agus ar a gcuid
rialtas agus ailt a scríobh fúthu, faoi na dúshláin atá rompu
agus faoin dul chun cinn atá á dhéanamh maidir le déileáil le
coinbhleacht, leis an mbochtaineacht, leis an ocras agus le
tubaistí nádúrtha.

Foilsítear na scéalta sin ina lán meáin éagsúla idir bhealaí
craolacháin náisiúnta agus áitiúla agus na meáin chlóite agus
na meáin ar líne in Éirinn, lena n-áirítear The Irish Times, The
Irish Independent, RTÉ agus The Farmers Journal.

Faoin Scéim do Mhic Léinn atá á reáchtáil ag Ciste Meán
Simon Cumbers, bíonn lucht an Chiste sin ag obair freisin i
gcomhpháirtíocht le The Irish Times, Newstalk, agus The
Journal.ie agus tugtar an deis do mhic léinn iriseoireachta
tuairisciú a dhéanamh ó Thíortha Comhpháirtíochta
Chúnamh Éireann. Spreagann an scéim suim i gcúrsaí
forbartha domhanda i measc mic léinn iriseoireachta. I
mbliana, thaistil triúr iriseoirí a fuair cistiú faoin scéim chuig
an Tansáin, Uganda agus Mósaimbíc chun tuairisc a thabhairt
ar thionchar na géarchéime SEIF ar phobail, idir óg agus
aosta, ar an éifeacht a bhíonn ag pósadh leanaí ar an
meabhairshláinte agus ar iarmhairtí comhshaoil de bharr
coiréal a bheith á phléascadh..

In 2016, bhronn Ciste Meán Simon Cumbers
€100,000 san iomlán ar 32 tionscadal meán agus
d'iriseoirí agus grianghrafadóirí ó 12 bhealach meáin.
Bhí 20 tír i mbéal forbartha faoi thrácht ina gcuid
scéalta agus grianghraf. 

Ina theannta sin, tá Cúnamh Éireann fós ag déanamh
comhchistiú ar an tsraith teilifíse ‘What in the World’, a
craoladh ar RTÉ i mí na Samhna agus i mí na Nollag 2016,
agus ina raibh cláir faoin nGraonlainn, faoi Shiarra Leon, faoi
Ghána agus faoin Afganastáin.

Gach bliain, bíonn seastáin
taispeántais agus seastáin eolais
ag Cúnamh Éireann ag imeachtaí
amhail Taispeántas Eolaithe Óga
BT i mí Eanáir, Lá na hAfraice i mí
na Bealtaine, an Comórtas
Náisiúnta Treabhdóireachta i mí
Mheán Fómhair agus an tAonach
um Obair Dheonach Thar Lear i mí
Dheireadh Fómhair. 

IN 2016, GHLAC BEAGNACH 

DUINE PÁIRT IN IMEACHTAÍ A BHÍ
EAGRAITHE AG CÚNAMH ÉIREANN NÓ A
RAIBH TACAÍOCHT TUGTHA AIGE DÓIBH,
LENA N-ÁIRÍTEAR 

DUINE A D'FHREASTAIL AR AN IMEACHT
LÁ NA HAFRAICE I BPÁIRC AN
FHIONNUISCE.

34,000

IMEACHTAÍ   50,000
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Twitter
Trí Chuntas Twitter
Chúnamh Éireann,
roinnimid eolas faoi
imeachtaí, cláir agus fógraí
maidir le cistiú ó Chúnamh
Éireann, agus déanaimid
clúdach beo dár lucht
leanúna ar imeachtaí poiblí
Chúnamh Éireann, lena n-
áirítear Lá na hAfraice. Faoi
dheireadh 2016, bhí 9,720
duine i measc lucht
leanúna Chúnamh Éireann
ar Twitter, agus cúigear
breise ar an meán á
leanúint in aghaidh an lae.

An pharáid faisin ag an gComórtas 'An Té is Dea-Ghléasta' ag Lá na hAfraice 2016, Teach Farmleigh. Grianghraf: Conor O’Mearain

Suíomh Gréasáin

Tá suíomh gréasáin Chúnamh
Éireann fós ina fhoinse chruinn
eolais faoi chlár Chúnamh Éireann,
faoinár gcomhpháirtithe, agus faoi
na tíortha ina n-oibrímid. 

SUÍOMH GRÉASÁIN

87,827 ÚSÁIDEOIR

328,140 AMAS 

TWITTER

LUCHT LEANÚNA

NUA: 1,825

LÍON IOMLÁN NA  

N-AMHARC AR

TVUÍTEANNA: 792,200

Facebook
Ar chuntas Chúnamh
Éireann ar Facebook, is
furasta an rud é
grianghraif, físeáin agus
an scéala is nuaí a roinnt,
mar aon le naisc chuig
nuacht ó Chúnamh
Éireann faoi imeachtaí,
gníomhaíochtaí agus
cláir. Bhain Cúnamh
Éireann amach méadú
20% eile ar líon na
dtoghanna ('Is maith
liom') ar Facebook i rith
2016, ionas go raibh
8,881 díobh aige faoi
dheireadh na bliana.

FACEBOOK

LUCHT LEANÚNA

NUA: 1,780

LÍON IOMLÁN NA 

N-AMHARC: 376,000

www.irishaid.ie

twitter.com/irish_aid www.facebook.com/IrishAidCentre

D'FHÉACH BEAGNACH 

DUINE AR EOLAS FAOIN
OBAIR A DHÉANANN
CÚNAMH ÉIREANN AR AN
SUÍOMH GRÉASÁIN IN 2016. 

100,000
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Daoine a ghlac páirt i Lá na hAfraice 2016, Teach Farmleigh. Grianghraf: Conor O’Mearain
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Tá sé mar aidhm leis an gClár Oiliúna Comhaltachta cur
le cumas na n-eagraíochtaí comhpháirtíochta inár
bPríomhthíortha Comhpháirtíochta. In 2016, cuireadh ar
a gcumas do mhac léinn amháin is seasca tabhairt faoi
staidéar iarchéime in Éirinn agus san Afraic faoin gClár
Comhaltachta. Tá comhaltaí i mbun staidéir faoi láthair
in Éirinn in UCD, Coláiste na Tríonóide, DCU, UCC,
Ollscoil Luimnigh, Institiúid Teicneolaíocht Bhaile Átha
Cliath, OÉ Gaillimh, Ionad an Léinn Forbartha i
gCamaigh, Griffith College i mBaile Átha Cliath, Institiúid
Teicneolaíochta Phort Láirge agus OÉ, Má Nuad. 

Bronnadh 27 scoláireacht eile ar chéimithe as Vítneam
chun tabhairt faoin staidéar i réimsí na baincéireachta,
an airgeadais, an riaracháin gnó agus réimsí teicniúla eile.
Tá na scoláireachtaí sin ina gcuid de chlár tíre na
hÉireann le Vítneam. Faoin tionscnamh Irish
Development Experience Sharing nó IDEAS, spreagtar
iarratais ó mhionlaigh eitneacha, iarrthóirí faoi

mhíchumas nó iarrthóirí ó ghrúpaí eile atá faoi
mhíbhuntáiste.  

Bronnadh ceithre chinn déag de scoláireachtaí ar mhic
léinn ón Afraic Theas faoi Chlár Kader Asmal, scoláireacht
amháin faoi Chomhaltacht Courtney don Bhurúin agus
ceann amháin faoi Chomhaltacht Mwangi sa Chéinia.  

Is iondúil go bhfilleann céimithe na gClár Oiliúna
Comhaltachta chun a bheith ag obair sna tíortha nó na
réigiúin arb as dóibh i réimsí tosaíochta chlár Chúnamh
Éireann: cothú, sláinte, oideachas, oiriúnú don athrú
aeráide agus dea-rialachas. Bunaíodh cumainn de chuid
na n-alumnas comhaltachta ar leibhéal na dtíortha chun
tuilleadh tacaíochta a thabhairt dá gcuid oibre agus dá
bhforbairt ghairmiúil leanúnach.

AN CLÁR COMHALTACHTA 

Comhaltaí de chuid Chúnamh Éireann, in éineacht leis an Aire Stáit um Ghnóthaí Diaspóra agus Forbairt Idirnáisiúnta Joe McHugh sa Bhálseomra, Teach
Uíbh Eachach. Grianghraf: Cúnamh Éireann



50–51

Mná ó Chontae Samburu i dTuaisceart na Céinia agus éide thraidisiúnta orthu le linn chuairt Stáit an Aire McHugh. Grianghraf: Cúnamh Éireann
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**Baintear leas sna hiarscríbhinní seo as sainmhínithe de chuid OECD ar Chúnamh Déthaobhach agus ar Chúnamh Iltaobhach

Cúnamh Oifigiúil Forbartha na hÉireann

€ Milliúin
2016

€ Milliúin
2015

An Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála – Vóta 27 482.50 481.74 

Ranna Rialtais Eile agus Ranníocaíochtaí le Buiséad AE um Chomhar Forbartha 241.21 165.82 

COF Iomlán 723.71 647.56 

OTN 218,371 202,642

COF MAR % DEN OTN 0.33% 0.32%

An Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála – Vóta 27 mar % den COF Iomlán 67% 74%

Ranna Rialtais Eile agus Ranníocaíochtaí le
Buiséad AE um Chomhar Forbartha mar % den COF Iomlán 33% 26%

Anailís Dhéthaobhach / Iltaobhach

COF Déthaobhach

An Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála – Vóta 27 377.89 377.62 

Ranna Rialtais Eile agus Ranníocaíochtaí le
Buiséad AE um Chomhar Forbartha 8.34 7.73 

COF Déthaobhach Iomlán 386.23 385.36 

COF Iltaobhach

An Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála – Vóta 27 104.61 104.12 

Ranna Rialtais Eile agus Ranníocaíochtaí le
Buiséad AE um Chomhar Forbarthat 232.87 158.09 

COF Déthaobhach Iomlán 337.49 262.21 

COF Iomlán 723.71 647.56 

COF Déthaobhach mar % den COF Iomlán 53% 60%

COF Iltaobhach mar % den COF Iomlán 47% 40%

IARSCRÍBHINN A HAON
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2013 637.10 

2014 614.86 

2015 647.56 

2016 723.71 

COF mar % den OTN: 2000 – 2016

IARSCRÍBHINN A DÓ

MÉIDEANNA COF 2000-2016

IARSCRÍBHINN A TRÍ
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COF glan mar chéatadán den OIN – Deontóirí an Choiste Cúnaimh Forbartha 2016

IARSCRÍBHINN A CEATHAIR

COF mar % den
OIN – 2016

An Iorua 1.11

Lucsamburg 1.00

An tSualainn 0.94

An Danmhairg 0.75

An Ghearmáin 0.70
An Ríocht
Aontaithe

0.70
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Shéalainn
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An Phortaingéil 0.17

Poblacht na Seice 0.14

An Chóiré 0.14

An Ghréig 0.14

An Pholainn 0.13
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Poblacht na
Slóvaice

0.12

IOMLÁN ÓN
gCOISTE
CÚNAIMH
FORBARTHA
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COF iomlán de réir Modh Seachadta - 2016

IARSCRÍBHINN A CÚIG

8%

Modh €000 % den COF Iomlán 

l Eagraíochtaí Iltaobhacha 443,347 61%

l Eagraíochtaí Neamhrialtasacha 165,644 23%

l Bealaí Eile  55,090 8%

l Córais Rialtais i dTíortha Comhpháirtíochta  51,402 7%

l Comhar Tarmligthe  8,231 1%

Foriomlán 723,714 100%

61%

23%

7%
1%
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4%

1%

2%

COF iomlán de réir Earnála - 2016

IARSCRÍBHINN A SÉ
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7%
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Earnáil €000 % den COF Iomlán

l Tacaíocht Lárnach do Chomhlachtaí Iltaobhacha - Forbairt 244,984 34%

l Tacaíocht Lárnach do Chomhlachtaí Iltaobhacha - Cúnamh Daonnúil 92,503 13%

l Cúnamh Daonnúil – Déthaobhachl 101,271 14%

Cúnamh Daonnúil Iomlán 193,774 

l Cearta an Duine, Rialachas agus Comhionannas Inscne 56,357 8%

l Sláinte, VEID agus SEIF 53,224 7%

l Ilearnálacha  36,595 5%

l Talmhaíocht 30,859 4%

l Oideachas 30,667 4%

l Bainistíocht clár agus Riarachán 27,997 4%

l Coimirce Shóisialta 22,592 3%

l Cothú Bunúsach 11,605 2%

l Uisce agus Sláintíocht 5,414 1%

l Oideachas Forbartha agus For-Rochtain Phoiblí 4,967 1%

l Cosaint an Chomhshaoil 4,680 1%

Foriomlán 723,714 100%



www.irishaid.ie

COF iomlán de réir Modh Cúnaimh - 2016

IARSCRÍBHINN A SEACHT

14%
47%

17%

16%

2%

Modh €000 % den COF Iomlán

l Tacaíocht Lárnach do Chomhlachtaí Iltaobhacha 337,487 47%

l Cistí Ilchodacha agus Cistí Comhthiomsaithe 124,311 17%

l Idirghabhálacha i dtaobh Cineálacha Tionscadail 112,554 16%

l Tacaíocht Lárnach d'Eagraíochta Neamhrialtasacha 104,676 14%

l Riarachán 27,162 4%

l Modhanna Cúnaimh Eile 17,524 2%

Foriomlán 723,714 100%

4%
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An 30 Príomhthír a fuair COF Déthaobhach ó Éirinn - 2016

IARSCRÍBHINN A HOCHT

Tír is Faighteoir €000
Ethiopia 35,476 
Mósaimbíc 27,275 
An Tansáin 25,472 
Uganda 24,056 
An Mhaláiv 19,528 
Vítneam 14,473 
An tSaimbia 11,298 
Siarra Leon 10,773 
An tSiria 9,521 
An tSúdáin Theas 9,244 
An Chéinia 7,275 
An tSomáil 6,485 
Poblacht Dhaonlathach an Chongó 6,444 
An tSiombáib 6,300 
Poblacht na hAfraice Láir 6,062 
An Tuirc 5,621 
An tSúdáin 5,472 
An Afraic Theas 5,466 
An Phalaistín 5,087 
An Éimin 4,000 
An Libéir 3,358 
An Nigéir 3,229 
An Nígir 3,095 
An Liobáin 3,017 
Háití 2,833 
An Iaráic 2,750 
An Afganastáin 2,368 
Ruanda 1,866 
An Iordáin 1,714 
An Bhurúin 1,638 

**Déantar miondealú san iarscríbhinn seo ar an gcúnamh de réir na tíre dár leithdháileadh é. I gcás tíortha ina bhfuil mór-ghéarchéimeanna
daonnúla ar bun, ba chóir a thabhairt faoi deara go bhféadfaí an cistiú a leithdháileadh do thíortha comharsanacha nó ar bhonn tír
neamhshonrach. Tugtar léargas níos iomláine ar an gcistiú i leith géarchéimeanna sa Ghrafaic Faisnéise Daonnúla. 
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Miondealú ar Phríomhthíortha Comhpháirtíochta de réir Earnála - 2016

IARSCRÍBHINN A NAOI

Earnáil An Aetóip
An

Mhaláiv Mósaimbíc Siarra Leon
An

Tansáin Uganda Vítneam 
An

tSaimbia Iomlán

€000 €000 €000 €000 €000 €000 €000 €000 €000 

Talmhaíocht 3,050 6,018 426 0 3,067 0 269 1,830 14,660 

Cothú bunúsach 1,559 998 491 2,902 3,189 0 137 1,000 10,276 

Oideachas 37 3 6,421 498 159 3,150 1,342 826 12,434 

Cosaint an Chomhshaoil 25 355 255 1 0 5 0 40 681 

Sláinte/VEID 4,518 17 10,416 1,364 10,512 3,912 100 141 30,980 

Cearta an Duine/Rialachas 2,154 1,114 1,544 1,898 3,079 3,352 3,176 1,400 17,716 

Daonnúil 5,750 2,669 2,213 0 1,500 3,314 200 0 15,646 

Ilearnálach/Eile 1,446 1,117 2,215 242 335 728 5,662 681 12,426 

Coimirce Shóisialta 10,630 1,354 0 0 59 3,000 100 1,859 17,002 

Uisce agus Sláintíocht 0 5 221 1,200 0 0 0 0 1,426 

Bainistíocht Clár
agus Riarachán

1,371 904 1,684 753 1,363 1,495 1,365 903 9,837 

Foriomlán 30,539 14,554 25,886 8,858 23,262 18,955 12,351 8,679 143,083 
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Cistiú d'Eagraíochtaí Iltaobhacha - 2016

IARSCRÍBHINN A DEICH

Modh €000 Mar % 

l Institiúidí an Aontais Eorpaigh 187,898 42%

l Cistí ó Ghníomhaireachtaí nó Coimisiúin NA 186,813 42%

l Grúpa an Bhainc Dhomhanda 32,032 7%

l Institiúidí Iltaobhacha Eile 29,184 7%

l Bainc Forbartha Réigiúnaí  5,970 1%

l An Eagraíocht Dhomhanda Trádála 1,450 0%

Móriomlán 443,347 100%

7%

43%

42%

7%
1% 0%



www.irishaid.ie

Cistiú d'Eagraíochtaí Iltaobhacha 2016 (Miondealaithe in €000)

IARSCRÍBHINN A HAON DÉAG

An Roinn
Talmhaíochta,
Bia agus Mara

An Roinn
Cumarsáide,

Gníomhaíochta
Aeráide agus
Comhshaoil

An Roinn
Airgeadais 

An Roinn
Gnóthaí

Eachtracha
agus Trádála 

Cion na
hÉireann de

Bhuiséad AE um
Chomhar

Forbartha Ranna Eile Iomlán

Institiúidí an Aontais Eorpaigh 

An Coimisiún Eorpach - Sciar
Forbartha an Bhuiséid 

147,289 147,289 

An Ciste Eorpach Forbraíochta   33,643 33,643 

Áis an Choimisiúin Eorpaigh um
Dhídeanaithe sa Tuirc 

5,002 5,002 

An Banc Eorpach Infheistíochta 1,365 1,365 

Ciste Iontaobhais AE /na hAfraic don
Imirce  

600 600 

Iomlán Institiúidí an Aontais
Eorpaigh

40,609 147,289 187,898 

Institiúidí Iltaobhacha Eile

An Ciste Domhanda chun comhrac i
gcoinne SEIF, Eitinne agus Maláire 

10,000 10,000 

An Comhpháirtíocht Dhomhanda don
Oideachas 

4,000 4,000 

An Grúpa Comhairleach um Thaighde
Idirnáisiúnta Talmhaíochta (CGIAR) 

3,200 3,200 

An Comhaontas Domhanda um
Vacsaíní agus Imdhíonadh 

3,000 3,000 

An Ciste Glas don Aeráid 2,000 -   2,000 

An Eagraíocht um Chomhar agus
Fhorbairt Eacnamaíochta 

1,640 1,640 

An Áis do Thimpeallacht na Cruinne  1,420 -   1,420 

An Eagraíocht um Shlándáil agus
Chomhoibriú san Eoraip 

1,277 1,277 

Comhairle na hEorpa 1,092 1,092 

An Áis do Thimpeallacht na Cruinne –
Ciste na dTíortha is Lú Forbairt

1,000 1,000 

An Eagraíocht Idirnáisiúnta um Imirce 431 431 

An Chúirt Choiriúil Idirnáisiúnta 75 75 

An Coimisiún Idir-Mheiriceánach um
Chearta an Duine 

50 50 

Institiúidí Iltaobhacha Eile - Iomlán 3,420 25,764 29,184 

Bainc Forbartha Réigiúnaí  

Banc Forbartha na hÁise   5,970 5,970 

Bainc Forbartha Réigiúnaí - Iomlán 5,970 5,970 
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Cistiú d'Eagraíochtaí Iltaobhacha 2016 (Miondealaithe in €000)

IARSCRÍBHINN A HAON DÉAG

An Roinn
Talmhaíochta,
Bia agus Mara

An Roinn
Cumarsáide,

Gníomhaíochta
Aeráide agus
Comhshaoil

An Roinn
Airgeadais 

An Roinn
Gnóthaí

Eachtracha
agus Trádála 

Cion na
hÉireann de

Bhuiséad AE um
Chomhar

Forbartha Ranna Eile Iomlán

Gníomhaireachtaí NA  

An Clár Domhanda Bia 40,000 11,770 51,770 

Clár Forbartha na Náisiún Aontaithe 29,082 29,082 

Ciste Leanaí na Náisiún Aontaithe 21,776 21,776 

Oifig na Náisiún Aontaithe um
Chomhordú Gnóthaí Daonnúla

18,400 18,400 

An Lár-Chiste Práinnfhreagartha 14,000 14,000 

Ard-Choimisinéir NA um
Dhídeanaithe

12,864 12,864 

Eagraíocht Faoisimh agus Oibreacha
NA - Dídeanaithe Palaistíneacha

5,500 5,500 

Ciste NA ar mhaithe leis an bPobal 4,363 4,363 

An Ciste Idirnáisiúnta um Fhorbairt
Talmhaíochta

3,000 3,000 

An Eagraíocht Dhomhanda Sláinte 1,500 1,335 2,835 

Mná na Náisiún Aontaithe 2,810 2,810 

An Eagraíocht Bia agus Talmhaíochta 1,667 1,000 2,667 

An Eagraíocht Idirnáisiúnta Saothair 1,750 916 2,666 

Clár Comhpháirteach na Náisiún
Aontaithe maidir le VEID/SEIF
(UNAIDS)

2,648 2,648 

Oifig NA an Ard-Choimisinéara um
Chearta an Duine

2,318 2,318 

Rannóg na Náisiún Aontaithe um
Oibríochtaí Síochánaíochta 

1,937 1,937 

Na Náisiún Aontaithe - Ginearálta 23 1,874 1,897 

Clár Comhshaoil na Náisiún Aontaithe 675 169 307 1,150 

Oifig na Náisiún Aontaithe um
Sheirbhísí Tionscadail 

1,020 1,020 

Eagraíocht Oideachais, Eolaíochta
agus Chultúir NA

160 556 716 

An Ghníomhaireacht Idirnáisiúnta
d'Fhuinneamh Adamhach 

480 173 653 
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Cistiú d'Eagraíochtaí Iltaobhacha 2016 (Miondealaithe in €000)

IARSCRÍBHINN A HAON DÉAG

An Roinn
Talmhaíochta,
Bia agus Mara

An Roinn
Cumarsáide,

Gníomhaíochta
Aeráide agus
Comhshaoil

An Roinn
Airgeadais 

An Roinn
Gnóthaí

Eachtracha
agus Trádála 

Cion na
hÉireann de

Bhuiséad AE um
Chomhar

Forbartha Ranna Eile Iomlán

Creatchoinbhinsiún NA maidir leis an
Athrú Aeráide  

27 500 527 

Clár Oibrithe Deonacha na Náisiún
Aontaithe

500 500 

Ciste na Náisiún Aontaithe um
Chothú na Síochána

500 500 

Oifig na Náisiún Aontaithe um
Laghdú Riosca Tubaiste

500 500 

Eagraíocht na Náisiún Aontaithe um
Fhorbairt Tionscail 

412 412 

Comhdháil na Náisiún Aontaithe ar
Thrádáil agus Forbairt

250 250 

UN Convention to Combat
Desertification 

31 31 

An Eagraíocht Dhomhanda um Maoin
Intleachtúil 

13 13 

Coimisiún Eacnamaíochta na Náisiún
Aontaithe don Eoraip 

7 7 

Cistí Ghníomhaireachtaí na Náisiún
Aontaithe - Iomlán

41,667 1,212 140,807 3,126 186,813 

Grúpa an Bhainc Dhomhanda

An Banc Domhanda - An Comhlachas
Forbartha Idirnáisiúnta     

23,490 1,300 24,790 

An Banc Domhanda - An Banc
Idirnáisiúnta Athfhoirgníochta agus
Forbartha 

2,642 3,700 6,342 

An Chorparáid Airgeadais Idirnáisiúnta   900 900 

Grúpa an Bhainc Dhomhanda -
Iomlán 

26,132 5,900 32,032 

Eagraíochtaí Trádála Domhanda 

An Lárionad Trádála Idirnáisiúnta   800 800 

Lárionad Comhairleach maidir le Dlí
na hEagraíochta Domhanda Trádála

350 350 

An Eagraíocht Dhomhanda Trádála 300 300 

Eagraíochtaí Trádála Domhanda -
Iomlán 

1,450 1,450 

Eagraíochtaí Trádála Domhanda -
Iomlán 

41,667 4,632 32,101 214,530 147,289 3,126 443,347 
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Cúnamh Daonnúil iomlán de réir Modh Seachadta - 2016

IARSCRÍBHINN A DÓ DHÉAG

Modh €000's Mar %
l Gníomhaireachtaí na Náisiún Aontaithe   114,754 59%

l An tAontas Eorpach 35,319 18%

l Eagraíochtaí Neamhrialtasacha 23,773 12%

l Gluaiseacht Idirnáisiúnta na Croise Deirge   16,600 9%

l Eile 3,328 2%

Iomlán 193,774 100%

2%

59%

18%

9%

12%
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Eagraíochtaí na Sochaí Sibhialta a fuair $50k nó níos mó, in €000 - 2016

IARSCRÍBHINN A TRÍ DÉAG

Ainm na hEagraíochta   Áit Iomlán

Concern Worldwide Éire 23,964

Trócaire Éire 19,022

Misean Cara Éire 15,500

International Committee Of The Red Cross An Eilvéis 14,130

GOAL Éire 8,788

Christian Aid Éire 5,235

Gorta - Self Help Africa Éire, An tSaimbia 5,086

Save The Children Fund An Ríocht Aontaithe, Vítneam, An Mhaláiv, An Tansáin, Siarra Leon 4,516

World Vision Ireland Éire 4,102

Oxfam Ireland Éire 3,537

Plan Ireland Éire 3,155

Cumainn Náisiúnta na Croise Deirge agus an Chorráin Dheirg An Eilvéis 2,600

Halo Trust An Ríocht Aontaithe, An Chambóid 2,400

An Chomhairle do Mhic Léinn Eachtracha in Éirinn Éire, An Afraic Theas, Vítneam 2,218

Líonra Uganda d'Eagraíochtaí Seirbhíse SEIF Uganda 1,950

International Rescue Committee An Ríocht Aontaithe, Siarra Leon, An Libéir 1,606

Sight Savers Ireland Éire 1,508

Concern Universal (United Purpose) An Mhaláiv 1,204

SOS Sahel Ethiopia An Aetóip 1,300

Oxfam GB An Ríocht Aontaithe, An Libéir 1,207

Action Contre la Faim - Sierra Leone Siarra Leon 1,174

Technoserve An Afraic Theas, An Tansáin, An tSiombáib 1,170

International Institute For Environment & Development An Ríocht Aontaithe 1,100

CARE Canada An tSaimbia 1,000

Comprehensive Community Based Rehabilitation An Tansáin 1,000

Action Aid Éire 966

Helpage International An Ríocht Aontaithe 601

World Resources Institute Na Stáit Aontaithe 600

Childfund Ireland Éire 594

Welthungerhilfe Siarra Leon, An Chambóid 559

Children In Crossfire An Ríocht Aontaithe 533

Aidlink Éire 526

Líonra na mBan, Uganda Uganda 500

Welthungerhilfe Sierra Leone, Cambodia 488

Front Line Éire 484

Comhlámh Éire 457

Fondúireacht na Meán, An Tansáin An Tansáin 450

Líonra Ceartais Inscne Sonke South Africa 450

Tionscnamh Rochtana Sláinte Clinton Mósaimbíc, An Afraic Theas 450

Cumann Croise Deirge na hÉireann Éire 400

An Lárionad Comhairliúcháin um Chothú agus Chúram Sláinte An Tansáin 400

Sikika An Tansáin 400

Vita Éire 350

Ciste Ilchodach Hivos An Afraic Theas 350

VSO Ireland Éire 345
An tSeirbhís um Scaipeadh Faisnéise faoi VEID agus SEIF, Deisceart
na hAfraice

An tSiombáib, An Afraic Theas 325

A Partnership With Africa Éire 300

Fondúireacht SEIF na hAfraice Theas An Afraic Theas 300

Feirmeoirí Beaga Náisiúnta An Mhaláiv 300
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Ainm na hEagraíochta   Áit Iomlán

Benjamin Mkapa HIV/AIDS Foundation An Tansáin 300

PANITA An Tansáin 300

SNV na Tansáine An Tansáin 300

AMREF Health Africa An Tansáin 291

Camfed Zambia Zambia 280

Serve In Solidarity Ireland Éire 279

Plan International Vietnam Vietnam 270

Cumann Soiscéalach na Maláive Malawi 270

Suas Educational Development Éire 265

An Líonra Cothú Éigeandála An Ríocht Aontaithe 260

Transparency International An Ghearmáin 260

Dóchas Éire 250

An Grúpa Géarchéime Idirnáisiúnta An Bheilg 250

Inst.Estu.Sociais E Economicos Mósaimbíc 250

Haki Elimu An Tansáin 250

Fondúireacht Helen Keller Mósaimbíc, Siarra Leon 241

Raising Voices Uganda 240

Parque Nacional da Gorongosa Mozambique 239

Fondúireacht Idirnáisiúnta don Aos Óg An Afraic Theas 230

APHEDA Vietnam Vítneam 215

Centre de Controle Democratique des Forces Armees An Eilvéis 200

FHI 360 Na Stáit Aontaithe 200

An Chónaidhm Idirnáisiúnta um Chearta an Duine An Fhrainc 200

Global Witness Trust An Ríocht Aontaithe 200

The Haven Community Foundation Éire 200

Cuibhreannas SEIF An Afraic Theas 200

We Effect Mósaimbíc 200

Rúnaíocht Chaitliceach Dheoise Adigrat An Tansáin 200

Adigrat Diocese Catholic Secretariat An Aetóip 200

Farm Africa An Aetóip 200

Choice An Afraic Theas 200

MISA Zambia An tSaimbia 200

Agricultural Non State Actors An Tansáin 200

An Lárionad Eorpach um Bainistiú Beartais Forbartha An Ísiltír 200

An Tionscadal Athnuachana, Vítneam Vítneam 197

Irish Rule of Law International An Mhaláiv 186

An Grúpa um Chearta na Mionlach An Ríocht Aontaithe 181

Tearfund Ireland Éire 180

Pobalscoileanna Oscailte na Saimbia An tSaimbia 175

Saferworld An tSaimbia 159

Camara Education Ltd. An Ríocht Aontaithe 151

International Alert United Kingdom 150

Fondúireacht Mháire Mhic Róibín Éire 150

War On Want, Tuaisceart Éireann United Kingdom 150

Care International – Vítneam Vítneam 150

Fondúireacht Chonradh na hÉireann de Chomhair Chreidmheasa um
Chomhar Fo

Éire 143

CSDS Vietnam Vítneam 142

Tionscadal Oideachais Shóisialta agus Sláinte Éire 142
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An Lárionad um Fhorbairt agus Comhtháthú, Vítneam Vítneam 135

Friends Of Londiani Éire 130

Global Health Impact (Ltd.) Éire 130

Habitat For Humanity Ireland Éire 130

The Carter Center Inc. Na Stáit Aontaithe 130

An Lárionad um Fhorbairt agus Comhtháthú, Vítneam Vítneam 126

Association Sphere An Eilvéis 125

CHS Alliance An Eilvéis 125

An Tionscnamh um Bainistíocht Ghéarchéime Ry An Fhionlainn 125

An tSeirbhís Idirnáisiúnta um Chearta an Duine An Eilvéis 125

Value Added in Africa (Proudly Made in Africa) Éire 125

Civicus An Ríocht Aontaithe 120

Bothar Ltd Éire 120

Christian Blind Mission Ireland Éire 120

Cumann na hÉireann um Pleanáil Clainne Éire 120

Fóram na hÉireann don tSláinte Dhomhanda Éire 120

Coimisiún Idirnáisiúnta na nDlí-Eolaithe An tSaimbia 110

Barefeet Theatre Zambia 106

AEPD Vietnam Vítneam 100

Fondúireacht na hAstráile do Phobail na hÁise agus an Aigéin
Chiúin i Vítneam

Vítneam 100

Aidspan An Chéinia 100

Camfed International An Ríocht Aontaithe 100

An Lárionad um Chomhphlé Daonnúil An Eilvéis 100

Seirbhísí Faoisimh Caitliceacha, Vítneam Vítneam 100

Democratic Progress Institute An Ríocht Aontaithe 100

An Lárionad Taighde um Bainistiú agus Fhorbairt Inbhuanaithe Vítneam 100

Orbis Ireland Éire 100

An Lárionad um Thaighde faoi Thonscnaimh Forbartha Pobail Vítneam 100

Transparency International Vietnam Vítneam 100

Viet Health Vítneam 100

Restless Development An tSaimbia 100

Setsan-Sec. Tec.De Seg. Alimentar E Nutricional Mósaimbíc 100

Total Land Care Malawi 100

Lárionad na hAetóipe do Mhíchumas agus Forbairt An Aetóip 100

Ciste na mBan, An Tansáin An Tansáin 95

Comhairle Náisiúnta Óige na hÉireann Éire 94

80:20 Educating/Acting For A Better World Éire 90

Acmhainní Idir-Réitigh An Ríocht Aontaithe 90

Gisha-Legal Centre For Freedom An Phalaistín 90

Oibrithe Deonacha Yesh Din um Chearta an Duine An Phalaistín 90

Bimkom Planners For Planning Rights An Phalaistín 85

Friends In Ireland Éire 85

Al Haq, Law In The Service Of Man An Phalaistín 80

Lárionad na Palaistíne um Chearta an Duine An Phalaistín 80

Lárionad Lin um Fhorbairt Pobail – Vítneam Vítneam 80
Cumann Addameer um Thacaíocht do Phríosúnaithe agus
Chearta an Duine

Palestine 75

Comet Me Palestine 75

Grúpa Comhairleach Idirphlé An Ísiltír 75



68–69

Eagraíochtaí na Sochaí Sibhialta a fuair $50k nó níos mó, in €000 - 2016

IARSCRÍBHINN A TRÍ DÉAG

Organisation Name  Location Total

Lárionad Iarúsailéim um Chúnamh Dlí agus Chearta an Duine An Phalaistín 75

Ionad Eoin Pól II don Cheartas agus don tSíocháin Uganda 73

Action Lesotho Éire 70

MAG Vietnam Vítneam 70

Miftah An Phalaistín 70

UPR Info An Eilvéis 70

Fields Of Life An Ríocht Aontaithe, Uganda 62

Shades Na Stáit Aontaithe 61

Forward Thinking An Ríocht Aontaithe 60

Conradh Idirnáisiúnta na mBan um Shíocháin agus Saoirse An Eilvéis 60

Seirbhísí Óige agus Pobail Lourdes Éire 55

Bunscoil Naomh Pádraig An tSaimbia 52

Anti-Slavery International An Ríocht Aontaithe 50

An tIonad um Fhorbairt Tuaithe i Vítneam Láir Vítneam 50

An Institiúid um Chearta an Duine agus Ghnó – Vítneam Vítneam 50

Justice Rapid Response Association An Eilvéis 50

Organisation Mondiale Contre la Torture An Eilvéis 50

World Federalist Movement Institute for Global Policy An Ríocht Aontaithe 50

An Lárionad um Chomhphlé Daonnúil Mósaimbíc 50

An tIonad Taighde agus Forbartha do Phobail Tuaithe Vítneam 50
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An Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála
Teach Uíbh Eachach
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t: +353 1 408 2000
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