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Muintir Fhlaitheas Muleka ag tarraingt uisce as tollpholl maoinithe ag Cúnamh Éireann, Ceantar Isoka, an tSaimbia. Grianghraf: Chosa Mweemba
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Cé gurb í deargthosaíocht an Rialtais fás agus poist 
a athbhunú in Éirinn ní féidir linn beag beann a 
dhéanamh de chás breis agus 800 milliún fear, bean 
agus páiste ar an domhan seo a mbíonn ocras orthu 
gach lá. Leanfaimid orainn, tríd an obair a dhéanann 
Cúnamh Éireann, ag tabhairt tosaíochta don ocras 
agus don tearc-chothú a chomhrac mar ghnéithe 
riachtanacha sa troid in aghaidh na bochtaineachta. 
Oibreoimid leis an teacht aniar a neartú chun a 
chinntiú gur féidir le teaghlaigh leochaileacha 
géarchéimeanna a sheasamh agus nach sáitear níos 
doimhne sa bhochtaineacht iad de thoradh suaite, 
géarchéimeanna daonnúla nó éifeachtaí athrú aeráide 
atá ag dul i méid. Is cuidiú é neartú an teachta aniar 
freisin chun torthaí na forbartha atá bainte amach trí 
sholáthar cúnaimh a chosaint. Seo roinnt fíricí le haird 
a tharraingt ar na torthaí suntasacha le blianta beaga 
anuas: freastalaíonn 90% de leanaí ar fud an domhain 
ar an mbunscoil anois. Thit rátaí mortlaíochta leanaí 
breis agus 40% agus tá fíor-dhul chun cinn déanta 
maidir le rátaí mortlaíochta ó mhaláire.

Ina dhiaidh sin féin aithnímid nach bhfuil sa 
chúnamh ach cuid amháin den réiteach agus go 
mbeidh fás eacnamaíoch atá cuimsitheach i ndáiríre 
riachtanach do dhul chun cinn inbhuanaitheach. 
Táimid ag obair le tacaíocht a thabhairt do na Tíortha 
Comhpháirtíochta atá againn le go mbeidh siad 
ábalta fás agus riachtanas an chúnaimh a chaitheamh 
uathu. Treoróidh Straitéis na hAfraice ár gcur chuige, 
a leagann creat amach le naisc eacnamaíochta, 
forbartha agus polaitiúla na hÉireann le tíortha na 
hAfraice a neartú. Is léiriú í Straitéis na hAfraice 
ar an aitheantas do na hathruithe atá ag tarlú ar 
fud na mór-roinne seo atá casta agus éagsúil. Cé 
nach bhfuil ráta an dul chun cinn agus an athraithe 
comhfhoirmeach, is léir go bhfuil cuid mhaith forbairtí 
dearfacha ann. Tá tíortha san Afraic ag bailiú níos 
mó dá gcánacha féin, tá níos mó infheistíochta á 
mealladh agus tá an eacnamaíocht á méadú ag ráta 
gan sárú. Tá treochtaí i dtreo daonlathaithe dearfach 
chomh maith. Tá toghcháin á reáchtáil agus tá 
aistrithe síochánta na cumhachta ag teacht chun 
a bheith ina norm. D’oibríomar i rith 2012 chun a 
chinntiú gur caitheadh ár maoiniú um chúnamh thar 
ceann mhuintir na hÉireann go héifeachtach agus 

go raibh lánchuntasacht ann do lucht íoctha cánach 
don chaiteachas poiblí ar chúnamh forbartha. Nuair 
a thug Ard-Iniúchóir Uganda tuairisc go deireanach 
in 2012, gur míleithreasaíodh cistí, cistí ó Chúnamh 
Éireann san áireamh, chuamar i mbun gnímh go 
pras agus cuireadh maoiniú go Uganda ar fionraí 
láithreach. Rinne Aonad Luachála agus Iniúchta na 
Roinne Gnóthaí Eachtracha imscrúdú agus tá moltaí 
a dtuarascáil siúd á gcur i bhfeidhm. Tá na húdaráis i 
Uganda tar éis cistí na hÉireann a aisíoc go hiomlán.

I rith 2012, mar chuid dár gcuntasacht níos leithne 
do cháiníocóirí na hÉireann, reáchtáladh sraith 
chomhairliúchán poiblí ar an athbhreithniú ar an 
bPáipéar Ban ar Chúnamh Éireann. Fuaireamar 
teachtaireacht láidir tacaíochta ó phobal na hÉireann 
le leanúint orainn ag díriú ar dheireadh a chur le 
bochtaineacht agus leis an ocras. Thugamar cluas le 
héisteacht do dhearcthaí daoine a bhí rannpháirteach 
inár gcruinnithe poiblí agus a chuir aighneachtaí 
isteach agus léiríodh iad i mbeartas nua na hÉireann i 
leith forbartha, Domhan Amháin, Todhchaí Amháin.

Díríonn Tuarascáil Bhliantúil Chúnamh Éireann 2012 
ar an obair a dhéanaimid ar ocras agus ar theacht 
aniar. Lámh leis an obair a dhéanaimid leis na tíortha 
compháirtíochta atá againn, oibrímid freisin ag an 
leibhéal idirnáisiúnta le gníomh domhanda ar ocras 
agus ar chothú a neartú. Bhain cuid thábhachtach dár 
gcuid oibre ar ocras in 2012 le hullmhúcháin chun 
na deiseanna a thug ár nUachtaránacht ar an AE sa 
chéad leath de 2013 a uasmhéadú, mar aon lenár 
rannpháirtíocht sna pléití idirnáisiúnta ar an gcreat iar-
2015 d’fhorbairt dhomhanda. Tá samplaí curtha ar fáil 
againn i rith na Tuarascála a leagann béim ar an gcaoi 
a n-oibrímid chun ocras a laghdú agus teacht aniar a 
neartú mar chuid dár dtiomantas foriomlán d’iarracht 
domhanda athnuaite chun deireadh ar fad a chur le 
fíorbhochtaineacht agus ocras in aon ghlúin amháin.

Brollach

Tá tiomantas na hÉireann do dhomhan gan ocras ná bochtaineacht lárnach i bpolasaí eachtrach na tíre seo. 
Dhearbhaíomar é seo go soiléir i mbeartas nua an Rialtais don Fhorbairt Idirnáisiúnta, ‘Domhan Amháin, Todhchaí 
Amháin, a sheolamar i mBealtaine na bliana seo. Tugann sé léargas orainne mar phobal, ainneoin na gcúinsí 
deacra atá i réim in Éirinn faoi láthair, go seasaimid i gcónaí i ndlúthpháirtíocht láidir leo siúd atá ag fulaingt 
ón ocras agus ó fhíorbhochtaineacht in áiteanna eile ar fud an domhain. Tuigimid ó stair na tíre seo éifeachtaí 
fadtéarmacha millteacha an ghorta agus na bochtaineachta, agus leanann an t-eispéireas seo air ag cur bonn 
eolais faoinár bhfreagairt do dhúshláin fhorbartha domhanda an lae inniu.

Eamon Gilmore, T.D. Joe Costello, T.D.

Eamon Gilmore
An Tánaiste agus an 
tAire Gnóthaí Eachtracha 
agus Trádála

Joe Costello
An tAire Stáit do 
Thrádáil agus d’Fhorbairt 
Thar Lear
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Ocras a Laghdú, Teacht 
Aniar a Neartú

Táimid inár gcónaí i ndomhan ina bhfuil na milliún 
buailte i gcónaí ag an ocras. Tá an t-ocras ina chuid 
den saol laethúil ag 870 milliún duine – sin duine as 
ochtar de dhaonra an phlainéid seo. Níl a ndóthain 
bia sholamaraigh á fháil ag na milliúin eile atá 
riachtanach le daoine a choinneáil folláin agus iad 
ábalta a lánacmhainneacht a bhaint amach. Mar gheall 
ar an saol crua atá rompu amach, tá sé beagnach 
dodhéanta caighdeáin ardoideachais a bhaint 
amach, slí bheatha fiúntach a bhaint amach, déileáil 
le géarchéimeanna gan choinne nó infheistíocht a 
dhéanamh i dtodhchaí níos fearr.

Ina dhiaidh sin áfach, tá comharthaí dóchais agus 
dul chun cinn ann. Ó 1990, tá líon na ndaoine atá ag 
fulaingt de bharr ocrais laghdaithe de 130 milliún. Tá 
2.65 milliún níos lú leanaí ag fáil bháis gach bliain. 
Tháinig meath ar an bhfíorbhochtaineacht ó 43% in 
1990 go 21% in 2010. D’éirigh leis an domhan an 
Sprioc Forbartha Mílaoise chun céatadán na ndaoine 
atá ina gcónaí beo bocht a roinnt ina leath a bhaint 
amach. Tá an sprioc chun céatadán na ndaoine a 
mbíonn ocras orthu a roinnt ina leath beagnach 
sroichte. Ba chóir dúinn an dul chun cinn seo a aithint 
mar gurb iad na fíricí seo a thugann an dóchas agus 
an inspioráid dúinne leanúint orainn ag tabhairt faoi na 
dúshláin dhomhanda a léirítear ar aghaidh na ndaoine 
is boichte sna pobail is boichte ar domhan.

Níl an dul chun cinn á dhéanamh sciobtha go leor; ná 
níl an dul chun cinn roinnte go cothrom. Tá codanna 
den domhan ag dul níos doimhne sa bhochtaineacht. 
San Afraic fho-Shahárach, arb í fócas clár cúnaimh 
na hÉireann í, ainneoin rátaí arda fáis eacnamaíochta, 
maireann beagnach leath den daonra ar níos lú ná 
$1.25 in aghaidh an lae i gcónaí agus tá beagnach aon 
trian den daonra tearc-chothaithe.

Mar sin ní scéal faoi dhul chun cinn leanúnach é 
seo. Is minic go ndéantar creimeadh ar dhul chun 
cinn a rinneadh le cúnamh forbartha, nó go gcailltear 
é de bharr minicíochta méadaithe agus nádúr 
atarlaithe géarchéimeanna. Féadfaidh coinbhleachtaí 
fada, tubaistí nádúrtha, dianimeachtaí aimsire de 
bharr athrú aeráide, praghsanna bia agus breosla 
ardaitheacha agus baol paindéime, gnóthachtálacha 
a bhí bainte amach a iompú ar ais arís. Níos measa 
fós, fágann siad gur ní ba chosúla é go dtarlóidh 
tubaistí arís, tús á chur le fáinne fí na bochtaineachta, 
na leochaileachta agus an ocrais. Má táimid le 
réitigh inbhuanaithe i ndáiríre a sheachadadh ar 
ocras agus ar bhochtaineacht, caithimid a chinntiú 
go laghdaíonn an obair fhorbartha a bhíonn ar siúl 

againn baol tubaistí agus a chinntiú go gcuireann an 
obair dhaonnúil éigeandála a bhíonn ar siúl againn 
le straitéisí fadtéarmacha pobal leochaileacha chun 
déileáil le deacrachtaí.

Réitigh inbhuanaithe ar ocras
Is í an teachtaireacht is tábhachtaí gur féidir teacht ar 
réitigh inbhuanaithe. Ach teastóidh infheistíocht agus 
iarracht uathu thar ilearnálacha – ó thalmhaíocht agus 
sláinte go cothú, oideachas agus uisce is sláintíocht. 
Níos tábhachtaí fós b’fhéidir, éilíonn siad infheistíocht 
sna baill sochaí is leochailí chun a chinntiú go mbíonn 
an dul chun cinn cóir agus cothrom. Tá scéimeanna 
coimirce shóisialaí criticiúil chun a chinntiú nach 
dtiteann na daoine is boichte níos faide ar gcúl. 
Baineann tairbhí fadtéarmacha le hinfheistiú i 
seirbhísí do mhná torracha agus do leanaí faoi bhun 
dhá bhliain d’aois dá bhforbairt agus don tsochaí in 
iomlán. Méadaíonn infheistíocht i bhfeirmeoirí beaga 
infhaighteacht bia go ginearálta mar aon le hioncam 
formhór daoine bochta tuaithe a threisiú. Léirigh 
cumasú mná éifeacht an-mhór ar ocras a laghdú, a ról 
i gcinneadh faoi chleachtais chúraim agus chothaithe 
an teaghlaigh á chur san áireamh.

An baol ó shuaitheadh a laghdú agus 
an teacht aniar a neartú iontu siúd 
is leochailí
Tá neartú teacht aniar teaghlach leochaileacha criticiúil 
chun a chinntiú nach scriostar na hinfheistíochtaí 
seo gach uair go mbíonn géarchéim ann. Caithimid 
fócas ar leith a chur orthu sin a bhaineann slí bheatha 
amach ar éigin sna timpeallachtaí is mó riosca: i 
gcásanna coinbhleachta; i réigiúin atá tugtha don 
triomach; i seascainn agus ar bhruach aibhneacha atá 
tugtha do thuile i lonnaíochtaí uirbeacha cúnga; agus 
i réigiúin iargúlta nach bhfuil bunsheirbhísí acu. Ar 
aon chaoi is éifeachtaí go mór cuidiú le daoine aonair, 
le teaghlaigh agus le pobail déileáil le suaitheadh ná 
freagairt do ghéarchéimeanna ar ceadaíodh dóibh 
formhéadú ina dtubaistí ar mhórscála. D’fhéadfaí 
acmhainní luachmhara a gcaithfí a chur ar mhalairt 
treo do ghníomhaíochtaí atógála agus athshlánaithe 
agus do bhillí allmhairithe bia a bheadh ag dul i méid, 
a úsáid ina ionad chun fíordhul chun cinn inbhuanaithe 
a dhéanamh i laghdú leochaileachta agus déileáil leis 
an ocras agus le tearc-chothú.

Ciontairbhe na hÉireann
Tá Éire ag obair lena comhpháirtithe chun réitigh 
fhadtéarmacha a chur ar fáil maidir le hocras 
domhanda agus chun aghaidh a thabhairt go córasach 
ar na rioscaí a mbíonn géarchéimeanna de thoradh 
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orthu agus a chreimeann gnóthachtálacha forbartha a 
baineadh amach le dua. Táimid ag tabhairt aghaidh ar 
an ocras agus ag neartú teacht aniar trí raon bearta. 
Tacaímid le feirmeoirí beaga, go háirithe le mná, 
chun a dtáirgiúlacht agus a n-ioncam a mhéadú go 
hinbhunaitheach sa chaoi gur féidir leo slí bheatha 
chóir a bhaint amach. Cuirtear ár dtacaíocht ar fáil 
trí thaighde talmhaíochta, scéimeanna rochtana 
ionchuir agus creidmheasa, cláir rochtana talún, 
cláir oiliúna d’fheirmeoirí, agus naisc chuig margaí a 
thógáil. Tugaimid aird ar leith ar a chinntiú go mbíonn 
cleachtais fheirmeoireachta aeráid-chliste sa chaoi 
go gcosnaítear an fómhar ó éifeachtaí athraithe 
aeráide nach bhféadfaí a thuar; agus go mbíonn 
siad íogair ó thaobh cothaithe sa chaoi go mbíonn 
réim bia atá cothaitheach, éagsúil ag feirmeoirí agus 
ag tomhaltóirí.

In éigeandálaí agus in ár gcláir fhorbartha freisin 
oibrímid chun a chinntiú go bhfaigheann mná torracha 
agus leanaí go háirithe, go leor bia solamarach. 
Áirítear ar ár gciontairbhe cothú teiripeach éigeandála, 
uisce agus idirghabhálacha sláintíochta, oideachas 
cothaithe, cur chun cinn cothú cíche agus treisiú 
bia. Tá cúiseanna agus iarmhairtí míchothaithe 
casta agus áirítear iontu fachtóirí a bhaineann leis an 
gcomhthéacs níos leithne saoil agus sláinte. In 2012, 
d’oibríomar chun fócas ar chothú a chomhtháthú 
ar fud ár gclár, mar shampla inár n-infheistíochtaí 
san oideachas, i dtalmhaíocht, in uisce, sláintíocht 
agus sláinteachas, comhionannas inscne agus 
cosaint shóisialta. Tá na hearnálacha seo go léir 
ríthábhachtach d’fheabhsú cothaithe. Bíonn ról 
ríthábhachta ag córais chosanta shóisialta agus ag 
aistrithe airgid thirim sóisialta i gcosaint teaghlach 
leochaileacha ó shuaitheadh seachtrach agus i 
gcinntiú gur féidir le teaghlaigh bia a choinneáil leo 
féin ainneoin praghsanna bia ag ardú nó fómhair ar 
theip orthu.

Aithnímid an tábhacht a bhaineann le mná agus le 
cailíní a chumasú chun cinntí a dhéanamh faoina 
sláinte agus sláinte a bpáistí, faoin uair le pósadh 

agus páistí a bheith acu, bia a roghnú, an chaoi lena 
gcuid ama agus fuinnimh a úsáid agus an chaoi a 
n-úsáideann teaghlach a chuid acmhainní.

Is gné thábhachtach de seo an tacaíocht d’oideachas 
do chailíní agus do chláir litearthachta.

Ní féidir forbairt a bheith rathúil agus daoine ocrach, 
tart orthu, iad i mbaol a mbeatha nó díbeartha as 
a dtithe. Áirítear inár n-obair dhaonnúil iarrachtaí le 
cumas daoine aonair, pobal, náisiún agus institiúidí a 
ullmhú do ghéarchéimeanna sa todhchaí.

Ag leibhéal na polaitíochta oibrímid chun a chinntiú 
go leanann institiúidí domhanda, réigiúnacha agus 
náisiúnta orthu ag tabhairt tosaíochta agus ag 
infheistiú chun an t-ocras a chomhrac agus teacht 
aniar a neartú. Thugamar tosaíocht don ghá atá 
le soiléire sna díospóireachtaí ar ocras agus ar 
theacht aniar d’Uachtaránacht na hÉireann ar an 
AE in 2013. D’oibríomar freisin le glór a thabhairt i 
ndíospóireacht ar bheartas idirnáisiúnta dóibh siúd 
is mó a mbíonn tionchar ag dúshláin nascaithe an 
ocrais, an tearc-chothaithe agus athrú aeráide orthu 
sa chaoi go mbíonn beartas domhanda bunaithe 
in eispéireas ón bhfíorshaol. Leanaimid orainn ag 
obair lenár bpríomhrialtais chomhpháirtíochta agus 
le tacú le hinstitiúidí uileghabhálacha atá freagrach 
do shaoránaigh.

Deireadh le hOcras Domhanda
Don chéad uair i stair an domhain féadfaimid oibriú go 
hinchreidthe le deireadh a chur le fíorocras. Táimid i 
ngar do theacht ar réitigh fhadtéarmacha. Tá dul chun 
cinn substainteach déanta againn cheana agus tá a 
fhios againn cad is gá a dhéanamh leis an dul chun 
cinn seo a choinneáil agus dul ar gcúl a sheachaint. 
Teastóidh iarracht comhaontaithe rialtas, na sochaí 
sóisialta, eagraíochtaí iltaobhacha agus daoine aonair. 
Ní loicfidh Éire, trí Chúnamh Éireann – clár cúnaimh 
mhuintir na hÉireann - a páirt siúd a ghlacadh.

An tAire Stáit Joe Costello T.D. ag beannú do leanaí ag Scoil Sheosaimh Naofa don lucht lagéisteachta, Makenni, Siarra Leon áit a dtacaíonn 
Cúnamh Éireann leis an gClár Bia Domhanda chun béilí solamaracha a chur ar fáil do dhaltaí gach lá. Grianghraf: Bex Singleton



Dul chun cinn ar Spriocanna 
Forbartha na Mílaoise
Is iad Spriocanna Forbartha na Mílaoise (SFManna) ocht sprioc forbartha ar ghlac ceannairí domhanda ag na 
Náisiúin Aontaithe leo don tréimhse 2000 go 2015. Tá na staitisticí ar dhul chun cinn atá déanta a mbainimid úsáid 
astu anseo bunaithe ar Thuarascáil SFM na NA 2013.

1. Deireadh a chur le Fíorbhochtaineacht agus Ocras as cuimse
Tá an domhan tar éis laghdú 50% i gcéatadán na ndaoine atá ag maireachtáil faoi 
chuing na fíorbhochtaineachta a bhaint amach cúig bliana roimh sceideal, agus titim 
ar chéatadán na ndaoine atá ag maireachtáil ar níos lú ná $1.25 in aghaidh an lae ó 47 
faoin gcéad i 1990 go 22 faoin gcéad in 2010. Bhí thart ar 700 milliún níos lú daoine ina 
gcónaí faoi thoscaí fíorbhochtaineachta in 2010 ná mar a bhí in 1990. Ach d’ainneoin 
na gnóthachtála seo, ar ábhar maoite í ag an leibhéal domhanda, tá 1.2 billiún duine 
ag maireachtáil faoi chuing na fíorbhochtaineachta i gcónaí agus tá líon na ndaoine atá 
ocrach ard i gcónaí ag 870 milliún. Níl vitimíní riachtanacha ná micreachothaithigh a 
ndóthain ag duine as gach triúr ar domhan.

2. Oideachas bunscoile uilíoch a bhaint amach
Tá dul chun cinn suntasach déanta ag tíortha i mbéal forbartha maidir le rochtain ar 
oideachas bunscoile a leathnú amach agus an ráta rollaithe méadaithe ó 83 faoin gcéad 
in 2000 go 90 faoin gcéad in 2011. Cé nach raibh 57 milliún leanbh in aois bhunscoile 
ag dul ar scoil in 2011, léirigh sé seo titim de bheagnach a leath, ó 102 milliún, in 2000. 
Ach d’ainneoin na mór-iarrachtaí seo tá moill mór go maith tagtha ar dhul chun cinn 
le deich mbliana anuas. Ag an ráta reatha ní dóigh go mbainfidh an domhan an sprioc 
d’oideachas bunscoile uilíoch faoi 2015 amach. Anuas air seo níl bunscileanna léimh 
ná scríofa ag 123 milliún duine óg ar fud an domhain in aois a 15 go 24; is mná óga 61 
faoin gcéad díobh seo.

3. Comhionannas inscne a chur chun cinn agus mná a chumasú
Tá dul chun cinn déanta maidir le haghaidh a thabhairt ar chomhionannas inscne 
agus cumasú na mban, lena n-áirítear rochtain chomhionann cailíní agus buachaillí 
ar oideachas, ach teastaíonn gníomh níos spriocdhírithe i gcuid mhór réigiún. San 
earnáil oideachais cé go bhfuil cothroime inscne beagnach bainte amach ag an leibhéal 
bunscoile, níl an sprioc sin bainte amach ag gach leibhéal oideachais ach ag 2 thír as 
130. In earnáil na fostaíochta, go domhanda, is mná atá i mbun 40 as 100 post ina 
shaothraítear pá, ach i ngach réigiún forbartha bíonn an claonadh ag mná poist nach 
bhfuil chomh seasmhach a fháil ná na fir, agus sochair shóisialta níos lú ag baint leo. 
Maidir le hionadaíocht pholaitiúil, níl ach ionadaíocht beagán sa bhreis ar 20 faoin gcéad 
ag teachtaí parlaiminte ar mhná iad ar fud an domhain.

4. Mortlaíocht leanaí a laghdú
Tá gnóthachtáil shuntasach bainte amach maidir le marthanas leanaí. Ó 1990, tá titim 
41 faoin gcéad tagtha ar ráta mortlaíochta leanaí; tá 14,000 níos lú leanaí ag fáil bháis in 
aghaidh an lae. Ach in 2011 áfach, fuair 6.9 milliún páiste faoi bhun chúig bliana d’aois 
bás — ó ghalair inchoiscthe den chuid is mó. Teastóidh iarracht níos mó leis an sprioc 
domhanda de laghdú de dhá thrian a bhaint amach. D’ainneoin dúshlán olllmhóra, 
d’éirigh le roinnt tíortha a raibh rátaí an-arda mortlaíochta leanaí acu in 1990, snámh 
in aghaidh an easa, rud a léiríonn gur féidir linn díriú isteach ar dhul chun cinn do gach 
leanbh. D’éirigh leis an Bhanglaidéis agus leis an Libéir, mar shampla, laghduithe de 
dhá dtrian ar a laghad a bhaint amach sa mhortlaíocht faoi bhun a cúig ó 1990. Tá 
laghduithe de 60 faoin gcéad ar a laghad bainte amach ag an Aetóip, Madagascar, an 
Mhaláiv, an Nigéir agus Ruanda san Afraic fho-Shahárach, agus an Bhútáin agus Neipeal 
i nDeisceart na hÁise.
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5. Feabhas a chur ar shláinte máithreacha
Tá titim de bheagnach a leath tagtha ar mhortlaíocht máithreacha o 1990, ó 400 
bás máithreacha in aghaidh an 100,000 beobhreith i 1990 go 210 in 2010. Ach tá 
sé seo go maith faoi bhun sprice SFM an cóimheas a laghdú de thrí cheathrú. Tá 
dul chun cinn déanta i ngach réigiún, leis na laghduithe is airde in Oirthear na hÁise, 
i dTuaisceart na hAfraice agus i nDeisceart na hÁise. Teastóidh idirghabhálacha 
luathaithe le sprioc SFM a bhaint amach lena n-áirítear rochtain ar chúram 
cnáimhseach éigeandála, cabhair ó phearsanra sláinte oilte ag an saolú agus 
soláthar teiripe frith-aisvíreasacha do gach bean torrach a mbíonn gá aici leis. Ní 
fhaigheann ach leath de mhná torracha i réigiúin i mbéal forbartha an t-íoschúram 
molta de cheithre chuairt chúraim réamhbhreithe, agus deir thart ar 140 milliún 
bean ar fud an domhain atá pósta nó a bhfuil caidreamh acu gur mhaith leo 
toircheas a sheachaint nó a chur siar, ach nach bhfuil frithghiniúint in úsáid acu.

6. VEID agus SEIF, maláire agus galair eile a chomhrac
Tá an ráta tarlaithe do VEID ag dul i léig go seasmhach i bhformhór na réigiún. 
Leanann líon na ndaoine ar fud an domhain atá ionfhabhtaithe as an nua le VEID ag 
laghdú, titim 21 faoin gcéad ó 2001 go 2011. Tá rochtain uilíoch ar theiripe fhrith-
víreasach ag teannadh linn ach teastóidh tacaíocht pholaitiúil inbhuanaithe. Idir 
2000 agus 2010, thit rátaí mortlaíochta ón mhaláire de níos mó ná 25 faoin gcéad 
ar fud an domhain, ach teastaíonn tiomantas athnuaite leis na gnóthachtálacha a 
choinneáil. Tá an domhan ar tí stop a chur le leathadh eitinne agus le tarlú eitinne 
a aisiompú. Is é is dóigh go laghdófar rátaí báis ón eitinn ag an leibhéal domhanda 
agus i roinnt réigiún caoga faoin gcéad faoi 2015, i gcomparáid le leibhéil 1990.

7. Inbhuanaitheacht chomhshaoil a chinntiú
Léirigh roinnt mhaith tíortha thar na réigiúin go léir dul chun cinn suntasach i 
laghdú an chéatadáin d’áitritheoirí sluma uirbigh idir 2000 agus 2010. Tá breis 
agus 200 milliún áitritheoir sluma tar éis tairbhe a bhaint as toscaí maireachtála 
feabhsaithe. Anuas air sin, fuair breis agus 2.1 billiún duine rochtain ar fhoinsí 
uisce óil feabhsaithe ó 1990, rud a sháraigh an sprioc SFM. Ach teastaíonn brú 
láidir lena chinntiú go mbaintear sprioc SFM amach maidir le sláintíocht faoi 2015. 
Teastaíonn dul chun cinn mór le hinbhuanaitheacht chomhshaoil a fheabhsú. Tá 
géarú ag teacht ar an bhfás ar astaíochtaí domhanda dé-ocsaíd charbóin, agus tá 
astaíochtaí sa lá atá inniu ann breis agus 46 faoin gcéad níos airde ná a leibhéil i 
1990. Tá foraoiseacha á gcailliúint ag ráta scáfar agus is tapúla fós an ráta a bhfuil 
éin, mamaigh agus speicis eile ag díriú ar an díobhadh.

8. Comhpháirtíocht dhomhanda don fhorbraíocht a fhorbairt
In 2012, b’ionann agus $126 billiún an ráta domhanda Chúnamh Forbartha Oifigiúil 
(ODA) – léiríonn sé seo 0.29 faoin gcéad d’ollioncam náisiúnta comhcheangailte 
bronntóirí, titim ó 0.32 faoin gcéad in 2010. Tá Éire rangaithe i gcónaí i measc na 
dtíortha is fearr ar domhan ó thaobh ardchaighdeáin agus éifeachtacht ár gcúnaimh. 
Tá cúrsaí trádála ag feabhsú i gcónaí do thíortha i mbéal forbartha agus do na tíortha 
is lú forbartha ó thaobh rochtain saor ó dhleacht. Tá rochtain saor ó dhleacht ag 
ochtó trí faoin gcéad d’onnmhairí tíortha is lú forbartha ar thíortha forbartha. Tá 
cóimheas seirbhíse fiachais ag dul i bhfeabhas freisin agus iad anois ag an gceathrú 
chuid dá leibhéal in 2000. Tá síntiúis fóin phóca ag dul i méid go mór i gcónaí ar 
fud an domhain, sáithiúchán iomlán nach mór bainte amach acu i dtíortha forbartha 
agus deiseanna gan choinne roimhe seo á gcur ar fáil ar fud an domhain i mbéal 
forbartha. Tá rochtain ar an idirlíon ag dul i méid i gcónaí ach teastaíonn níos mó dul 
chun cinn sa domhan i mbéal forbartha.
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Feirmeoirí agus a mbarra i Leosóta. Grianghraf: Jeff Barbee
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An Aetóip:
Freagairtí nuálacha chun teacht aniar a fheabhsú

Daonra 86.5 milliún
Céatadán den daonra ag maireachtáil ar níos lú ná $1.25 in aghaidh an lae 39%
Rangú ar Innéacs um Fhorbairt Daonna na NA 2012: 173 as 187 tír
Tír Chomhpháirtíochta ó 1994

Choinnigh an Aetóip uirthi, an dara tír is mó daonra 
san Afraic, ag déanamh dul chun cinn suntasach 
i rith 2012. Tháinig fás 8% ar an ngeilleagar agus 
tá an tír ar an mbóthar ceart faoi láthair le cúig 
cinn as ocht Sprioc Forbartha na Mílaoise a bhaint 
amach. Ach d’ainneoin dul chun cinn suntasach le 
blianta beaga anuas tá beagnach 34 milliún duine, 
beagnach 40% den daonra, ag maireachtáil faoin 
bhfíorbhochtaineacht i gcónaí agus tá 44% de leanaí 
faoi bhun aois a cúig míchothaithe. Braitheann breis 
agus 80% den daonra ar thalmhaíocht fothaithe ag 
an mbáisteach dá dteacht isteach. Agus daonra atá 
ag fás go tapa agus éifeachtaí athrú aeráide á mbraith 
cheana féin tá dúshláin shuntasacha roimh an Aetóip 
i gcónaí.

Cúnamh Éireann san Aetóip
Bhain ár gcuid oibre san Aetóip le cúnamh a thabhairt 
d’fheirmeoirí beaga agus do theaghlaigh leochaileacha 
a mbealach a dhéanamh amach as an mbochtaineacht 
agus a chinntiú gur féidir leo déileáil le suaitheadh 
agus strus comhshaoil nó eacnamaíochta gan choinne 
mar thriomach agus tuilte. Tacaíonn Cúnamh Éireann 
le clár a thugann feirmeoirí beaga agus ionaid taighde 
talmhaíochta le chéile chun cineálacha nua síolta agus 
pórtha ainmhithe nua a thástáil atá níos táirgiúla agus 
níos frithsheasmhaí in aghaidh galair agus triomaigh. 
Go dtí seo chuireamar 69,175 kg de chineálacha barr 
feabhsaithe agus 189 pórtha beostoic ar fáil do bhreis 
agus 7,000 feirmeoir beagsheilbhe.

In 2012, chuidigh tacaíocht Chúnamh Éireann lena 
chinntiú gur sheachain 6.9 milliún duine an t-ocras tríd 
an gClár Líontáin Sábhála Táirgiúil. Cuireann an clár 
seo aistrithe bia nó airgid intuartha ar fáil do roinnt de 
na daoine is leochailí san Aetóip mar athrú ar obair 
ar thionscadal mar athshlánú talún. Tá na hoibreacha 
poiblí a reáchtáiltear faoin gclár seo ríthábhachtach 
chun a chinntiú go ndéantar acmhainní nádúrtha 
mar ithir agus uisce a chaomhnú agus a úsáid go 
héifeachtúil. Ceadaíonn tacaíocht intuartha freisin 
do theaghlaigh leochaileacha pleanáil nó sábháil nó 
infheistíocht a dhéanamh don todhchaí.

Agus ráta ard craptha i leanaí is gné de chlár 
Chúnamh Éireann san Aetóip a bhfuil tábhacht 
mhéadaitheach léi an fócas ar chothú.

 Thug an Lárionad Prátaí Idirnáisiúnta, le tacaíocht 
Chúnamh Éireann, spreagadh d’fheirmeoirí 
cineálacha prátaí milse ilchothaitheacha a fhás. Ní 
hamháin gur barr a bhfuil teacht aniar ard ann agus 
é éasca é a fhás, ach is bia an-chumasach é, agus 
rinneadh teagmháil le suas le 600,000 teaghlach ar 
chraolacháin raidió ag múineadh bealaí éagsúla dóibh 
leis an nglasra seo a úsáid. In 2012 freisin rinneadh 
80% den salann go léir a tháirgtear san Aetóip a 
ianú ag an bhfoinse; céim thábhachtach chun easpa 
iaidín a laghdú a mbíonn ainglis agus meabhairghalair 
de thoradh air. Tá na tionscnaimh seo, mar aon le 
tacaíocht Chúnamh Éireann don earnáil sláinte, 
tábhachtach chun cuidiú le crapadh agus mortlaíocht 
leanaí a laghdú.

Treoraíonn Cúnamh Éireann clár ilbhronntóra a 
mhaoiníonn sochaí shibhialta san Aetóip. In 2012, 
thacaigh an clár seo le 87 NGOnna a oibríonn i réimsí 
éagsúla ó shláinte go talmhaíocht agus soláthar uisce 
go míchumas agus eisiamh sóisialta. Is é seo an clár 
is suntasaí dá chineál san Afraic agus tá sé dírithe ar 
dhaoine ‘a bhfuil sé deacair rochtain a fháil orthu’; iad 
sin atá scoite amach ó thaobh na geografaíochta nó 
iad siúd atá imeallaithe sa tsochaí. Déanann an clár 
iarracht freisin cumas NGOnna a neartú chun freagairt 
do riachtanais daoine leochaileacha.

Torthaí forbraíochta a dtacaíonn Éire leo

 › Laghdaigh céatadán na ndaoine atá ag 
maireachtáil ar níos lú ná $1.25 in aghaidh an 
lae ó 55.6% in 2000 go 39% in 2012

 › Idir Iúil 2011 agus Iúil 2012, cuireadh 
tacaíocht airgid thirim agus bia riachtanach 
ar fáil do 6.9 milliún teaghlach 
neamhdhaingnithe bia in iomlán

 › Laghdaigh mortlaíocht naíonán de 38.7% idir 
2000 agus 2011
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Cás-Staidéar

Feirmeoireacht i Tigray 
a Athrú

I gcnoic Tigray, i dTuaisceart na hAetóipe, tá athrú 
ó bhun curtha ar fheirm GebreMariam Desalegn ón 
talamh deannachúil tur atá tipiciúil sa réigiún seo go 
páirceanna glasa méithe.

Cothaíonn GebreMariam a bhean agus seisear clainne 
ar an bhfeirm seo agus bhain sé tairbhe as dhá chlár a 
mhaoinigh Cúnamh Éireann.

Le déileáil le fadhb an ghanntanais uisce cuireadh 
tionscadal bainistithe dobhardhroma ar bun le 
rannpháirtíocht feirmeoirí áitiúla agus bhí siad 
bainteach le bailitheoirí uisce, dambaí beaga agus 
léibhinn a thógáil, agus le crainn a chur chun uisce a 
ghabháil san ithir, an maoschlár á athshlánú.

Chuir clár le táirgiúlacht feirmeacha a mhéadú leis 
na hiarrachtaí bainistithe dobhardhroma. Tugadh 
cineálacha barr níos fearr isteach i gcomhar le 
Lárionad Taighde Talmhaíochta Tigray agus cuireadh 
oiliúint i scileanna nua agus teicnící feirmeoireachta 
ar fáil. Roghnaíodh na barra agus na modhanna nua 
feirmeoireachta ar bhonn riachtanas na bhfeirmeoirí, a 
údaraíonn toradh méadaithe, barra níos cothaithí agus 
acmhainn níos fearr chun déileáil le fíor-dhrochaimsir 
nó le galair.

Fágann athrú aeráide cheana féin nach féidir na 
séasúir a thuar san Aetóip mar a dhéanfaí, rud a 
fhágann go bhfuil bainistiú uisce agus barra níos 
crua níos tábhachtaí fós chun cuidiú le feirmeoirí mar 
GebreMariam déileáil leis na hathruithe seo.

Tá feirm GebreMariam níos arúla anois agus is féidir 
leis barra breise a fhás lena n-áirítear cineálacha nua 
sicphiseánach i rith an tséasúir thirim tar éis baint an 
bhairr mine buí.

GebreMariam Desalegn, Begasheka, Tigray,An Aetóip. Grianghraf: Peter Heaney, Cúnamh Éireann
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Is tír bheag thalamhiata í Leosóta, timpeallaithe ag 
an Afraic Theas, í thart ar leath mhéid na hÉireann. 
Is ríocht shléibhtiúil í agus droch-infreastruchtúr 
aici agus tá cuid mhór dá pobail tuaithe ina gcónaí 
i gceantair a bhfuil sé deacair rochtain a fháil orthu, 
fiú agus aimsir mhaith ann. Is príomhthiománaithe 
an ráta an-ard bochtaineachta iad an dífhostaíocht, 
éagothroime agus VEID agus SEIF. Bhí an gheilleagar 
ag brath go dtí le deireanaí ar thionscail éadaí, seoltáin 
ó mianadóirí imirceacha ag obair san Afraic Theas, 
mar aon le dleachtaí custaim a fuarthas ó Aontas 
Custaim Dheisceart na hAfraice. Leis an titim ar 
líon na mianadóirí a bhí ag obair san Afraic Theas 
tá an tionscal diamainte áitiúil ag teacht chun cinn 
mar phríomhthiománaí an fháis eacnamaíochta, cé 
go bhfuil na deiseanna fostaíochta a ghineann sé 
teoranta. Is í an fheirmeoireacht leorchothaitheach an 
ghníomhaíocht eacnamaíochta is tábhachtaí i gcónaí.
Bhí slándáil an bhia i Leosóta i mbaol le blianta 
beaga anuas de bharr tionchar triomaigh mar aon 
le báisteach throm agus dheireanach. Dá thoradh 
bhí na fómhair bocht agus tá sláinte agus staid 
chothaitheach teaghlach tar éis dul in olcas. Áirítear 
go bhfuil 725,000 duine, nó 40% den daonra, nach 
bhfuil slándáil bhia acu agus go dteastaíonn cineál 
éigin cúnaimh dhaonnúil uathu. D’fhógair an Príomh-
Aire staid éigeandála bia i Leosóta i Lúnasa 2012 agus 
d’ath-leithdháil Rialtas Leosóta €11.7 milliún chun 
táirgeadh barr a spreagadh.

Cúnamh Éireann i Leosóta
In 2012 dhírigh Cúnamh Éireann ar aghaidh a thabhairt 
ar shlándáil bhia agus ar rochtain ar sheirbhísí a 
fheabhsú a dhéanann leas díreach na mbochtán faoin 
tuath, go háirithe cúram sláinte príomhúil, seirbhísí 
VEID agus SEIF agus bunoideachas. Chuidigh an clár 
freisin chun córais bhainistithe airgeadais phoiblí agus 
rialachais a neartú. Lean Cúnamh Éireann ag tacú le 
NGO idirnáisiúnta, Seirbhísí Fóirithinte Caitliceacha, 
chun tionscadal slí bheatha a fheidhmiú i Leosóta ag 
díriú ar bheagnach 6,000 teaghlach fíorbhochta. Ina 
theannta, mar fhreagairt ar an ngéarchéim slándála 
bia, thacaigh Cúnamh Éireann le Tionscadal Teacht 
Aniar agus Fóirithinte Slándála Bia a dhírigh ar 14,000 
teaghlach an-bhochta. Dhírigh an dá thionscadal seo 
ar rochtain ar bhia a fheabhsú mar aon le teacht aniar 
i ngéarchéimeanna bia sa todhchaí agus cumhacht 
ceannaigh teaghlaigh a mhéadú.

Bhain seo a leanas leis an dá tionscadal:

 › Oiliúint le glacadh agus úsáid chleachtas 
inbhuanaitheacha talmhaíochta a chinntiú, i 
gceangal le tacaíocht don uaschothú, agus 
cleachtais mhicrea-airgeadais á dtreorú ag 
coigilteas

 › Próisis oiliúna feirmeoir ar fheirmeoir i 
dtalmhaíocht chaomhnaithe

 › Soláthar ionchur talmhaíochta mar leasachán agus 
síolta, chun cuidiú le teaghlaigh caillteanais ag éirí 
as triomach nó báisteach dheireanach a chúiteamh

Torthaí forbraíochta a dtacaíonn Éire leo

 › Go náisiúnta, mhéadaigh clúdach do chóireáil 
fhrith-aisvíreasach (CFA) d’othair eitinne atá 
VEID deimhneach ó 40% (2011) go 68% 
(2012)

 › Mhéadaigh líon na saoráidí sláinte a 
chuireann seirbhísí CFA ar fáil ó 197 in 2010 
go 208 in 2012

 › In 2012, tógadh breis agus 3,000 gairdín poll-
eochrach a chuir glasraí ar fáil do bhreis agus 
10,000 duine neamhdhaingne ó thaobh bia

Leosóta:
Cuidiú le slándáil bhia a fheabhsú

Daonra: 2.2 milliún
Céatadán den daonra atá ag maireachtáil ar níos lú ná $1.25 in aghaidh an lae: 43.4%
Rangú ar Innéacs um Fhorbairt Dhaonna na NA:158 as 187 tír
Tír Chomhpháirtíochta ó: 1975
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Cás-Staidéar

Acmhainn na 
feirmeoireachta ar scála 
beag a dhíghlasáil

I Leosóta tá beagnach leath den daonra ag 
maireachtáil faoin mbochtaineacht ainsealach agus 
tá stádas cothaithigh leanaí faoi bhun a cúig ag 
dul in olcas, 13% faoi bhun an ghnáthmheáchain, 
agus crapadh ag dul i gcionn ar 39%. Is fadhb 
thromchúiseach í an triomach le blianta beaga anuas, 
é ina chúis le meath seasta ar an bpríomhtháirge 
agus damáiste á dhéanamh do shlite beatha 80% 
den daonra.

Bíonn gairdíní teaghlach traidisiúnta beag de ghnáth 
ina fhástar barr amháin nó dhó, min bhuí go minic 
nó cineál amháin glasra, mar shampla cabáiste. Ní 
hionann cás le garraíodóireacht pholl-ocrach atá 
aitheanta ag NGOnna áitiúla agus idirnáisiúnta mar 

idirghabháil ar féidir leis an éagsúlacht agus an 
táirgiúlacht a fheabhsú i bhfeirmeoireacht ar scála 
beag, agus tugann an Rialtas agus gníomhaireachtaí 
NA mar FAO agus WFP tacaíocht don chur 
chuige seo.

Is éard is gairdíní poll-eochracha ann ná leapacha 
cruinne beaga a uiscítear ón lár, barra éagsúla 
curtha iontu chun a chéile a chomhlánú. Agus ballaí 
cloiche in úsáid leis an teas a choinneáil, laghdaítear 
baol damáiste seaca san oíche, agus cuidíonn 
an éagsúlacht níos mó barr soláthar táirgí úra ar 
feadh na bliana a chinntiú. Úsáideann gairdíní poll-
eochracha níos lú uisce agus féadfaidh siad ‘uisce 
liath’ ó níochán a úsáid freisin rud a ghearrann siar ar 
ídiú uisce.

Fágann an modh garraíodóireachta seo gur féidir 
éagsúlacht níos mó táirge a chur mar spionáiste, 
oinniúin, cairéid agus biatas a cuidíonn le feabhas a 
chur ar chothú an teaghlaigh. Bhain breis agus 13,000 
duine tairbhe as úsáid gairdíní poll-ocracha go dtí seo.

Mamosiuoa Maromaki ag obair ina gairdín poll-eochrach, Leribe, Leosóta. Grianghraf: Matela Thabane, Cúnamh Éireann
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Is daonlathas óg í an Mhaláiv a raibh aistriú síochánta 
cumhachta agus insealbhú a céad Uachtaráin bhaininn 
i rith 2012 nuair a ceapadh an Leas-Uachtarán Joyce 
Banda ina hUachtarán tar éis bháis thobainn an 
Uachtaráin Bingu Wa Mutharika.

Is í an talmhaíocht príomhthaca geilleagair na Maláive 
agus príomhfhoinse ioncaim agus bia na ndaoine: tá 
formhór na gníomhaíochta talmhaíochta bunaithe ar 
dhá bharra – grán buí mar phríomhbhia agus tobac 
mar bharr airgid príomha. Is riosca do sholáthar bia 
agus don gheilleagar é iontaoibh chomh mór sin 
a bheith in dhá bharr, riosca a théann in olcas mar 
gheall ar éifeachtaí athraithe aeráide, lena n-áirítear 
triomach agus báisteach atá ag éirí níos neamh-
intuartha.

Tá an Mhaláiv ag streachailt freisin le dúshlán rátaí 
ard fáis an daonra, uirbiú atá ag méadú go tapa agus 
neamhchinnteacht airgeadais dhomhanda.

Ina theannta ba iad dúshláin eacnamaíochta mar 
bhoilsciú ard, fás eacnamaíochta mall agus airgeadra 
dímheasta ba chúis le laghdú ar ioncam teaghlaigh 
agus slándáil bhia neamhbhuan.

Cúnamh Éireann sa Mhaláiv
Le cuidiú chun aghaidh a thabhairt ar na dúshláin seo 
tá Cúnamh Éireann ag dul i gcomhpháirt le Rialtas 
na Maláive agus le pobail áitiúla chun cothú agus 
slándáil bhia a fheabhsú, ocras a laghdú agus teacht 
aniar teaghlach in aghaidh na bochtaineachtachta a 
neartú. Cuirtear tacaíocht ar fáil chun talmhaíocht 
inbhuanaithe a spreagadh a dhéantar a choigeartú 
do phatrúin aimsire atá ag athrú, chun táirgiúlacht 
agus éagsúlacht barra a fheabhsú, agus do rolladh 
amach íocaíochtaí beaga in airgead tirim chun líontán 
sábhála a chur ar fáil do na teaghlaigh is boichte. Tá 
Cúnamh Éireann ag cuidiú leis an Rialtas freisin an 
Cúltaca Gráin Straitéiseach náisiúnta a athshlánú chun 
a chinntiú go mbíonn stoic a ndóthain ar fáil chun 
freagairt do ghanntanais thromchúiseacha bia, má 
bhíonn gá leo, sna blianta atá le teacht.

In 2012, chuir Cúnamh Éireann tacaíocht ar fáil freisin 
d’fhorbairt chineálacha síolta léagúim deimhnithe 

nua a dháiltear tríd an gClár Deontais Ionchuir Feirme 
chuig 670,348 feirmeoir bochta, ar mhná iad 47% 
díobh. Tugann Cúnamh Éireann tacaíocht dhíreach 
freisin d’fheirmeoirí beagsheilbhe trí thalmhaíocht 
chaomhnaithe a chur chun cinn agus an dara barr a 
chur, le húsáid uiscithe. Spreagann an clár feirmeoirí 
agus cuireann oiliúint orthu a mbarra bia a éagsúlú 
agus níos mó bia cothaithigh a fhás dá muintir. 
Chuidigh an glacadh seo le cleachtais talmhaíochta 
a bheadh eolach ar aeráid agus uisciú ar scála 
beag do churaíocht gheimhridh chun torthaí barra a 
mhéadú agus a choinneáil, agus chuidigh le feirmeoirí 
oiriúnú d’athrú aeráide freisin. Chun tacú leis na 
teaghlaigh bhochta sin nach féidir leo a mbia féin a 
fhás d’éascaigh Cúnamh Éireann forbairt clár cosanta 
sóisialta agus chuir cúnamh ar fáil do Bheartas 
Tacaíochta Sóisialta Náisiúnta Rialtas na Maláive. In 
2012, cuireadh maoiniú ar fáil d’íocaíochtaí beaga in 
airgead tirim do theaghlaigh fhíorbhochta i Réigiún 
Balaka, áit a bhfuil breis agus 83,000 teaghlach 
ina gcónaí. Cuireann íocaíochtaí rialta den chineál 
seo feabhas ar ioncam teaghlaigh agus cabhraíonn 
chun a chinntiú go bhfaigheann teaghlaigh an bia 
cothaitheach a bhfuil gá acu leis.

Torthaí ar leibhéal náisiúnta a dtacaíonn 
Éire leo

 › Ó 2010, mhéadaigh glacadh feirmeoirí le 
síolta feabhsaithe deimhnithe ó 22% go 48% 
go náisiúnta, rud a chuidigh le táirgeadh 
méadaithe agus slándáil bhia fheabhsaithe.

 › Mhéadaigh céatadán na dteaghlach feirme a 
chaith bia éagsúlaithe ó 15% in 2010 go 25% 
in 2011

 › I Réigiún Ntcheu, agus tar éis dáileadh 
263,000 líonta leapa, laghdaíodh báis 
amhrasta ón mhaláire i measc leanaí faoin 
bhun a cúig de 95% ó 2010

An Mhaláiv:
Cuidiú le teaghlaigh níos mó teacht aniar a bheith iontu

Daonra: 15.9 milliún
Céatadán den daonra ag maireachtáil ar níos lú ná $1.25 in aghaidh an lae: 73.9%
Rangú ar Innéacs um Fhorbairt Dhaonna na NA: 170 as 187 tír
Tír Chomhpháiritíochta ó: 2007
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Cás-Staidéar

Uisciúchán ag cur leis an 
séasúr fáis

Tá Mary Zumbuza, 51, ina cónaí i Réigiún Ntcheu 
d’Údarás Traidisiúnta Makwangwala , lena cúigear 
páiste agus cúigear garpháiste. Sular tugadh an scéim 
uisciúcháin isteach chuir Mary grán buí i rith séasúr 
na báistí ach níor chuir a ceapach beag go leor bia ar 
fáil don bhliain iomlán agus ba mhinic ocras ar a clann 
sna míonna roimh an fómhar.

D’fhág córas uisciúcháin, a tógadh faoi Chlár 
Tacaíochta Forbartha Áitiúil a d’fheidhmigh Concern 
Universal le maoiniú ó Chúnamh Éireann, go bhfuil sé 
indéanta barra a fhás lasmuigh de shéasúr na báistí. 
Fásann Mary grán buí, trátaí, oinniúin agus glasraí 
glasa agus úsáid á baint aici as síolta deimhnithe. 

Bíonn bia anois ag an teaghlach ar feadh na bliana. 
Bhí Mary ábalta barra sa bhreis a fhás a dhíol sí 
agus d’úsáid an brabús le gabhar agus roinnt sicíní a 
cheannach, táillí scoile a íoc agus raidió a fháil.

Téann an clár thar an córas uisciúcháin nua amach. 
Fuair Mary oiliúint ar chothú agus comhairle faoi bhaol 
na maláire a laghdú mar aon le rochtain ar Thástáil 
agus ar Chomhairliúchán do VEID agus SEIF (HTC).

Tá rochtain anois ag an gceathrú cuid de theaghlaigh 
ar fud Údaráis Thraidisiúnta Makwangwala ar roinnt 
talún uiscithe. Tá méadú tagtha ar líon na leanaí faoi 
bhun a cúig bliana d’aois atá ag fáil cothú a ndóthain ó 
1.2% go 17.6%. Mhéadaigh líon na n-aosach a bhfuil 
rochtain acu ar HTC de 40%. Mhéadaigh leibhéal 
teacht isteach an teaghlaigh ó ghníomhaíochtaí gnó ó 
9% go 25.4%.

Mary Zumbuza i mbun a ceapaí uisciúcháin i scéim uisciúcháin Nsembe, an Mhaláiv. Grianghraf: Cúnamh Éireann



Na hÁiteanna ina nOibrímid

Mósaimbíc:
Méadú ar an gcothú i Mósaimbíc

Daonra: 24.5 milliún
Céatadán ag maireachtáil ar níos lú ná $1.25 in aghaidh an lae: 59.6%
Rangú ar Innéacs um Fhorbairt Dhaonna na NA: 185 as 187 tír
Tír Chomhpháirtíochta ó: 1996
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Agus fás eacnamaíochta de 7.4 % aici in2012, tá 
Mósaimbíc ar cheann de na geilleagair is tapa fáis 
sa réigiún ach í ar cheann de na tíortha is leochailí ar 
domhan i gcónaí. Cé go raibh cobhsaíocht pholaitiúil 
ann ó síníodh an comhaontú síochána in 1992, tá 
iarmhairtí a cogaidh chathartha mhillteach le brath i 
gcónaí. Tá breis agus leath de dhaonra Mhósaimbíc 
ag maireachtáil faoi bhun líne na bochtaineachta agus 
tá 44% de leanaí faoi bhun a cúig bliana d’aois tearc-
chothaithe.

Tá Straitéis Laghdaithe Bhochtaineachta á fheidhmiú 
anois ag an Rialtas don tréimhse 2011- 2014, le 
tacaíocht na hÉireann agus bronntóirí idirnáisiúnta 
eile. Tá sé d’aidhm ag an Straitéis laghdú breis 
agus 10% a dhéanamh ar líon na ndaoine atá ag 
maireachtáil ar níos lú ná 50 cent (US$) in aghaidh 
an lae faoi 2014, trí tháirgeacht talmhaíochta 
fheabhsaithe, cruthú jabanna agus forbairt dhaonna 
agus shóisialta. Tá Mósaimbíc ar chuspa borrtha 
acmhainní nádúrtha, go háirithe maidir le gual agus 
gás, cé go bhféadfadh go mbeadh 15 bliain eile ann 
sula dtosódh sí ag fáil teacht isteach uaidh.

Cúnamh Éireann i Mósaimbíc
Tá a cuid á déanamh ag Éirinn maidir leis an athrú a 
thiomáint i Mósaimbíc. Ó chuireamar tús lenár gclár 
cúnaimh in 1996 tá Mósaimbíc tar éis teacht chun a 
bheith ar an tír chláir is mó le buiséad de €37 milliún 
in 2012. Díríonn an clár seo againne ar shláinte, ar 
chothú agus ar sheirbhísí oideachais a fheabhsú, ar 
thacú leis an gcuntasacht agus ar leochaileacht a 
laghdú ag an leibhéal áitiúil, go háirithe i gcúigí Niassa 
agus Inhambane.

Lean Éire uirthi ag obair go dlúth le Rialtas 
Mhósaimbíc agus le comhpháirtithe eile chun rátaí 
arda tearc-chothaithe a laghdú, le fócas ar leith ar 
rochtain teaghlach ar bhia cothaitheach a fheabhsú. 
Déanann comhpháirtíocht na hÉireann leis an 
Aireacht Sláinte agus le Fondúireacht Clinton iarracht 
ní hamháin tarlú SEIF agus VEID a laghdú ach laghdú 
ocrais, slándáil bhia agus cothaithe a chomhtháthú sa 
chlár sláinte freisin.

Sheol an tAire Tionscail agus Tráchtála agus 
Ambasadóir na hÉireann chun Mósaimbíc clár 
treisithe bia náisiúnta in 2012. Cuireann an clár 
seo atá maoinithe ag Cúnamh Éireann tríd an 
gComhghuaillíocht Dhomhanda um Chothú 
Feabhsaithe agus Helen Keller Idirnáisiúnta, 
fóirdheontas aige ó tháirgeoirí ola agus cruinneachta, 
cuireann sé roimhe réim bia agus stádas sláinte 
na milliún de mhuintir Mhósaimbíc a fheabhsú 
trí fhorlíonadh le cothaithigh bhunaidh. Trí phlúr 
cruithneachta a threisiú le hiarann, le haigéad folach, 
sinc agus vitimíní B-choimpléasc agus ola glasraí le 
Vitimín A, measann an clár go mbainfidh sé suas le 12 
milliún duine amach faoi 2015.

Tugadh aitheantas do thiomantas na hÉireann 
d’éifeachtúlacht chúnaimh i measúnú bliantúil Rialtas 
Mhósaimbíc ar a bhronntóirí. Déanann an Rialtas an 
t-athbhreithniú lena chinntiú go dtagann bronntóirí 
le tiomantais agus go bhfuil siad ag obair chun a 
chinntiú go seachadtar cúnamh go héifeachtach. In 
2012, rangaíodh Éire sa dara háit san athbhreithniú 
ar bhronntóirí. Is iad an RA agus Ceanada le chéile a 
thóg an chéad áit.

Torthaí forbartha ar thacaigh Éire leo

 › Mhéadaigh an ráta rollaithe scoile do chailíní 
in aois a sé bliana ó 58.1% in 2005 go 71.8% 
in 2012

 › Mhéadaigh céatadán de bhuiséad an stáit a 
clúdaíodh ag iniúchtaí náisiúnta go 40.3% in 
2012, ardú ó 33.3% in 2008

 › Mhéadaigh líon na ndaoine ar chóireáil fhrith-
aisvíreasach ó 170,198 in 2009 go 297,801 
in 2012, arbh mná iad beagnach dhá dtrian 
díobh (190,686)
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Cás-Staidéar

Rochtain ar chreidmheas 
i gceantar tuaithe 
i Mósaimbíc

Tá 1.4 milliún duine ina gcónaí i gCúige Inhambane 
i nDeisceart Mhósaimbic, breis agus aon mhilliún 
díobh sin ag brath ar thalmhaíocht ar scála beag 
atá cothaithe ag an mbáisteach dá slí bheatha; saol 
neamhbhuan i gceantar ina bhfuil an ithir bocht agus 
an bháisteach neamh-intuartha.

An saol sin a dhéanamh níos sláine, níos buaine is 
croílár d’obair Chúnamh Éireann. Má bhíonn teacht 
isteach níos buaine ag feirmeoirí bochta, idir fhir agus 
mhná, beidh siad i riocht níos fearr chun suaitheadh 
tobann a sheasamh mar shampla triomach nó tuilte 
nó éifeachtaí athraithe aeráide.

Tá mná leochaileacha atá ina gcónaí i limistéir 
thuaithe in Inhambane ag fáil cúnaimh anois trí 
thionscamh micreamhaoinithe.

Mar chuid de chlár atá á chur i bhfeidhm ag 
CARE le tacaíocht Chúnamh Éireann, tá grúpaí 
micreamhaoinithe ar a dtugtar Comhlachais Iasachtaí 
agus Coigiltis Sráidbhaile curtha ar bun chun cuidiú 
leis na baill airgead a choigilt agus rochtain a fháil 
ar chreidmheas.

Tá idir 10 go 25 ball i ngach Comhlachas, a gcoigilteas 
á charnadh agus rochtain á fháil ar iasachtaí. Cuidíonn 
airgead i dtaisce le teaghlaigh suaitheadh mar theip 
barr nó tinneas a sheasamh, agus le rochtain acu ar 
chreidmheas féadfaidh baill infheistíocht a dhéanamh 
lena n-ioncam a fheabhsú. Ina theannta, d’fhéadfadh 
go bhfágfadh smacht ar airgead i dtaisce go mbeadh 
cead cainte níos mó ag mná i gcinntí an teaghlaigh.

Grúpa Chomhlachas Iasachta agus Coigiltis an tSráidbhaile, Inhambane, Mósaimbíc. Grianghraf: Luisa Duarte, 
Cúnamh Éireann



Na hÁiteanna ina nOibrímid

An Tansáin:
Tacú le fás uilechuimsitheach

Daonra: 47.7 milliún
Céatadán den daonra atá ag maireachtáil ar níos lú ná $1.25 in aghaidh an lae: 67.9%
Rangú ar Innéacs um Fhorbairt Dhaonna na NA: 152 as 187 tír
Tír Chomhpháirtíochta ó: 1975
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Daonlathas síochánta seasmhach í an Tansáin. Cé gur 
baineadh sochar as fás eacnamaíochta maith le deich 
mbliana anuas tá formhór mhuintir na Tansáine beo 
bocht i gcónaí, go háirithe i limistéir thuaithe. Thaifead 
an daonáireamh ráta fáis bliantúil ar an daonra le gairid 
de 2.7 % nó 10 milliún duine breise ó 2002. I rith na 
tréimhse seo d’éirigh leis an Tansáin coinneáil céim 
ar chéim le riachtanais an daonra a bhí ag méadú, 
le linn di feabhas a chur ar roinnt mhaith gnéithe de 
sheirbhísí poiblí. Chuir a seirbhísí oideachais agus sláinte 
méadaithe le leitheadúlacht laghdaithe VEID agus SEIF, 
le mortlaíocht leanaí laghdaithe agus le méadú mór ar 
rollú i mbunscoileanna, go háirithe do chailíní.

Cé go bhfuil slándáil bia bainte amach ag an Tansáin 
ag leibhéal náisiúnta le blianta beaga anuas, tá pócaí 
bia neamhbhuaine séasúracha ann i gcónaí ar fud na 
tíre agus tá tearc-chothú i measc leanaí ard i gcónaí. 
Thairis sin ní dheachaigh fás eacnamaíoch láidir bunaithe 
ar mhianadóireacht, ar theileachumarsáid agus ar 
thurasóireacht i bhfeidhm go fóill ar theaghlaigh thuaithe 
bhochta. Tá trí cheathrú den daonra ag brath i gcónaí ar 
thalmhaíocht bunaithe go príomha ar leorchothú agus í 
cothaithe ag an mbáisteach dá slite beatha. Chonacthas 
líon méadaitheach agóidí talún idir infheisteoirí agus 
pobail áitiúla in 2012 chomh maith. Tá patrúin saoil atá 
ag athrú agus daonraí uirbeacha atá ag dul i méid ag 
tabhairt dúshláin bhreise do sheachadadh leanúnach 
seirbhísí sóisialta d’ardchaighdeán.

Cúnamh Éireann sa Tansáin
I gcomhar leis an Rialtas agus le heagraíochtaí 
déthaobhacha, iltaobhacha agus sochaí sibhialta, 
d’oibrigh Éire i dtreo sprioc iomlán an fháis 
uilechuimsithigh agus na bochtaineachta agus 
leochaileachta laghdaithe sa Tansáin in 2012. Dhírigh 
iarrachtaí go sonrach ar thrí réimse: talmhaíocht, cothú 
agus sláinte. Dhíríomar freisin ar bhainistiú airgeadais 
phoiblí, ar chuntasacht baile feabhsaithe, ar chur chun 
cinn comhionannais inscne agus ar imní comhshaoil.

Ba phríomhghnóthachtáil in 2012 an dul chun cinn i 
bpleanáil náisiúnta do shlándáil bhia agus don chothú sa 
Tansáin. Thacaigh Éire le hiarrachtaí Rialtais spriocanna 
bainteach le cothú a ionchorprú i bpleanáil talmhaíochta 
agus sláinte réigiúnach, mar aon le comhtháthú 
cothaithe i bpleanáil náisiúnta níos fadtéarmaí ar fud 
earnálacha. Athdhearbhaíodh tiomantas na Tansáine do 
shlándáil bhia agus don chothú in 2012 le ceapadh an 
Uachtaráin Kikwete ag Ard-Rúnaí na NA, Ban Ki-moon, 
ar an nGrúpa Treorach a threoraíonn an ghluaiseacht 
dhomhanda Scaling UP Nutrition.

Thacaigh Cúnamh Éireann freisin le taighde ar shlabhraí 
luacha, an próiseas le táirgí a chuir chuig margadh san 
earnáil talmhaíochta. Tugadh tacaíocht do roinnt slabhraí 
luacha lena n-áirítear déiríocht, cócó agus síolta ola inite, 
ag díriú ar fheirmeoirí beagsheilbhe, mná agus an óige 
go háirithe, chun an sochar do na pobail seo i roinnt de 
na réigiúin is mó míbhuntáiste sa Tansáin a uasmhéadú. 
Rinne saineolaithe ó Theagasc, staidéar scóipe leis na 
limistéir a aithint ina bhféadfadh Éire agus an Tansáin 
oibriú le chéile chun taighde agus seirbhísí breisithe 
d’fheirmeoirí beagsheilbhe sa Tansáin a fheabhsú.

Agus aitheantas á thabhairt don ról ríthábhachtach a 
d’fhéadfadh a bheith ag cleachtais fheirmeoireachta 
inbhuanaithe i dteacht aniar feirmeoirí beagsheilbhe a 
fheabhsú, neartaigh Cúnamh Éireann comhpháirtíochtaí 
le heagraíochtaí sochaí sóisialta a chuireann an 
fheirmeoireacht orgánach agus cleachtais talmhaíochta 
chaomhnaithe chun cinn. Trí rannpháirtíocht leis an 
Aireacht Talmhaíochta spreagamar caomhnú comhshaoil 
mar íoschuraíocht, idirchuraíocht, cur chun cinn 
cineálacha atá frithsheasmhach in aghaidh triomaigh 
agus caomhnú féaraigh.

Thacaíomar freisin le feidhmíocht fheabhsaithe i 
gcúram sláinte príomhúil. I gcomhar le heagraíochtaí 
Rialtais, sochaí sibhialta áitiúla agus taighde dhírigh 
ár n’iarrachtaí ar aghaidh a thabhairt ar bhacainní in 
aghaidh sheachadadh seirbhíse sláinte cothromais ag an 
leibhéal áitiúil.

Torthaí forbartha a dtacaíonn Éire leo

 › Mhéadaigh an limistéar de thalamh 
talmhaíochta faoi uisciúchán sa Tansáin faoi 
dhó beagnach ó níos lú ná 200,000 heicteár in 
2001 go 399,000 in 2011

 › Tá líon méadaithe feirmeoirí cócó 
beagsheilbhe tar éis glacadh le cleachtais 
talmhaíochta fheabhsaithe agus breis 
is 7,000 feirmeoir beagsheilbhe (5,169 
fear, 2,126 bean) agus rochtain acu ar an 
margadh i sprioclimistéir

 › Idir 2008 agus 2012, laghdaigh 
leitheadúlacht maláire i measc leanaí in aois 
a sé mhí go cúig bliana faoina leath, ó 18% 
go 9%.
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Cás-Staidéar

Dath níos mó ar an bpláta

Is céim amháin í i dtreo slándáil bhia a chinntiú 
deimhin a dhéanamh de go bhfuil go leor bia le n-ithe. 
Gan réim ilchineálach bia ina bhfuil raon cothaitheach 
luachmhara, leanfaidh daonraí leochaileacha de 
bheith i mbaol ó mhíchothú ainsealach agus 
d’fhéadfadh nach mbeidís in ann a lánacmhainneacht 
a bhaint amach.

Sa Tansáin áit a gcaitheann móramh na dteaghlach 
bocht réim bia neamchothromaithe, bunaithe 
den chuid is mó ar ghránaigh, is fadhb shláinte 
thromchúiseach í an míchothú ainsealach. Agus cé 
go raibh feabhas feiceálach ar roinnt mhaith táscairí 
sláinte náisiúnta le deich mbliana anuas, is beag athrú 
a tháinig ar an stádas cothaitheach.

Aithníonn Helen Keller Idirnáisiúnta l (HKI), le 
tacaíocht Chúnamh Éireann, má ‘chuirtear níos mó 

dath ar an bpláta’ go méadaíonn sé an éagsúlacht 
i réim bia teaghlaigh agus cuidíonn chun míchothú 
a smachtú. I Mwanza, i dTuaisceart na Tansáine, tá 
HKI tar éis a bheith i mbun spreagadh a thabhairt do 
theaghlaigh a mbarra glasraí dúchasacha, micrea-
ilchothaitheacha féin a fhás agus a ullmhú. Eagraíonn 
HKI imeachtaí pobail agus taispeántais chócaireachta 
chun béim a chur ar na tairbhí a bhaineann le glasraí 
a fhás agus a ullmhú agus chun iompar cothaithe 
a athrú.

Bhí rannpháirtithe áirithe in ann a síolta a choimeád 
agus táirge barrachais a dhíol le hioncam breise 
a fháil. Ceadaíonn fiú teacht isteach beag do 
mháithreacha bia níos ilchineálaigh agus cothaithí a 
cheannach, an réim bhia á éagsúlú tuilleadh

Trí thógáil ar an bhfianaise agus foghlaim ón 
eispéireas i Mwanza, táthar ag súil go dtógfar ar an 
tsamhail chun aghaidh a thabhairt ar an ocras agus 
slándáil bhia a chinntiú ar fud na Tansáine ag teacht le 
Straitéis Chothaithigh Náisiúnta an Rialtais.

Tionscadal Táirgeadh Bia Áitribh Feabhsaithe (EHFP), C go D: Monika Lukubunja, Masanyiwa Nkuzibwohi, Sofia Mangaga, Leya Mizimali, 
sráidbhaile Lushamba, Mwanza, An Tansáin. Grianghraf: Victor Kamagenge HKI
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Tíomór Thoir:
Tógáil ar an tSíocháin agus an Bhochtaineacht a Laghdú

Daonra: 1.2 milliún
Céatadán den daonra atá ag maireachtáil ar níos lú ná $1.25 in aghaidh an lae: 37.4%
Rangú ar Innéacs um Fhorbairt Dhaonna na NA: 134 as 187 tír
Tír Chomhpháirtíochta ó: 2002
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Is daonlathas aonpháirtí anois í Tíomór Thoir, an 
náisiún is óige in Oirdheisceart na hÁise, a bhfuil 
ceann de na geilleagair is tapa fáis sa réigiún aici. 
Chuir méaduithe suntasacha i gcaiteachas Rialtais, 
á dtacú ag ioncaim mhéadaitheacha ó pheitriliam, 
borradh faoi ghníomhaíocht eacnamaíochta ar fud 
na tíre. Dá thoradh, tá tús á chur ag an tír le dul 
chun cinn chun saoil daoine a fheabhsú agus an 
bhochtaineacht a mhaolú, cé nach bhfuil an dul 
chun cinn chomh mór céanna i limistéir thuaithe. 
D’ainneoin an dul chun cinn seo tá Tíomór Thoir 
ar cheann de na tíortha is boichte san Áis i gcónaí, 
infreastruchtúr lag agus cúram sláinte, struchtúir 
oideachais agus seirbhísí neamhdhóthanacha aici. 
Ach tá rollaithe scoile agus leibhéil litearthachta ag dul 
i méid áfach agus tá rátaí mortlaíochta máithreacha 
agus naíonán faoi bhun a cúig bliana d’aois ag dul 
i laghad.

In 2011, sheol Rialtas Thíomór an Plean Forbartha 
Straitéiseach 2011-2030, a dhíríonn ar fhorbairt 
eacnamaíoch, infreastruchtúrach agus shóisialta. 
Sna blianta atá romhainn, cé go bhfuil an t-ádh 
le Tíomór Thoir gur aimsigh sí cúltaiscí ola agus 
gáis suntasacha, teastóidh córais láidre uaithi, 
disciplín fioscach agus dea-chumarsáid ón Rialtas le 
hionchais daoine a bhainistiú agus leis an saibhreas 
nua agus méadaitheach seo a iompú isteach i 
bhforbairt inbhuanaithe.

Cúnamh Éireann i dTíomór Thoir
Ba í sprioc uileghabhálach Straitéis Tíre Thíomór Thoir 
de chuid Cúnamh Éireann don tréimhse 2010-2013 ná 
‘An tSíocháin a Thógáil agus an Bhochtaineacht 
a Laghdú’, le béim ar leith ar sheachadadh seirbhíse, 
laghdú coinbhleachta, daonlathas, cuntasacht agus 
tógáil stáit. Lárnach don straitéis seo tá treisiú 
córas rialtais agus an cumas an tír a threorú ón 
leochaileacht go forbairt inbhuanaithe agus cothrom.

Tar éis measúnaithe ar thorthaí ó chlár na hÉireann 
i dTíomór Thoir, agus mar chuid d’athbhreithniú 
ar mhisean na hÉireann thar lear, thóg an Rialtas 
cinneadh Oifig Chúnamh Éireann i dTíomór Thoir a 
dhúnadh. In 2012 cuireadh deireadh de réir a chéile 
leis an gclár forbartha ar bhealach tacúil céimseach. 

Cuireadh maoiniú Chúnamh Éireann in 2012 ar fáil go 
príomha trí chláir idirnáisiúnta mar Chlár Tacaíochta na 
hEarnála Príobháidí de chuid na hEagraíochta Saothair 
Idirnáisiúnta agus Clár Forbartha na Náisiún Aontaithe.

Cé gur dhún oifig Chúnamh Éireann i nDeireadh 
Fómhair 2012, lean an clár air ag cur maoiniú ar fáil do 
líon teoranta tionscadal a bhfuil gníomhaíochtaí ar siúl 
acu a fheidhmeoidh go dtí deireadh 2013.

Torthaí forbartha a dtacaíonn Éire leo

 › Feidhmíonn líonra atreorúcháin d’íospartaigh 
foréigin inscne-bhunaithe anois in 8 as 13 
réigiún a chuireann comhairle dhlíthiúil, 
comhairliúchán, oideachas agus dídean ar fáil 
do mhná agus do leanaí lena mbaineann

 › Bhí méadú suntasach ar mhaoiniú Rialtais 
d’fhorbairt áitiúil agus do sheachadadh 
seirbhísí, ardú ó US$3.5 milliún in 2010 go 
US$22 milliún in 2011

 › Bunaíodh Fóraim Eacnamaíochta 
Réigiúnacha i dtrí réigiún a chumasaíonn 
caidreamh idir ionadaithe poiblí, 
príobháideacha agus neamhrialtais ar 
fhorbairt eacnamaíoch agus forbairt na 
hearnála príobháidí ag an leibhéal áitiúil
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Cás-Staidéar

Deiseanna Gnó agus 
Seirbhísí Tacaíochta

I dTíomór Thoir, bunaíodh an clár Seirbhísí Tacaíochta 
agus Deiseanna Gnó (BOSS) chun deiseanna 
eacnamaíochta do dhaoine bochta agus leochaileacha 
a fheabhsú. Mhaoinigh Cúnamh Éireann an clár, é ag 
obair i gcomhpháirt leis an Eagraíocht Idirnáisiúnta 
Saothair agus leis an Aireacht Forbartha agus 
Eacnamaíochta chun forbairt eacnamaíoch áitiúil a 
spreagadh, le fostaíocht tuaithe a chruthú, margaí a 
leathnú amach agus soláthar seirbhísí forbartha gnó 
a fheabhsú.

Tá beagnach 80% de dhaoine atá beo bocht i 
dTíomór Thoir fostaithe in earnáil na talmhaíochta. 
Is cuid thraidisiúnta den saol i dTíomór Thoir í 
beithígh a thógáil, ach coinnítear beithígh de ghnáth 
ar chúinsí deasghnácha agus ní tráchtála, agus ní 

dhíoltar iad de ghnáth ach in uair na héigeandála. Cé 
go mbíonn beithígh ag 31% de theaghlaigh, tháinig 
deireadh le honnmhairí beithíoch le deireanaí agus 
tá táirgí mairteola á n-allmhairiú anois chun freastal 
ar éileamh.

Faoin gclár BOSS, thug an Stiúrthóireacht Náisiúnta 
um Fhorbairt Eacnamaíoch faoi mhargadh náisiúnta 
a bhunú do bheithígh tríd an chéad seamlas tráchtála 
náisiúnta sa tír a bhunú. Scrúdaíodh gach céim sa 
slabhra luacha, ó tháirgeadh beithíoch, trí iompar 
agus seachadadh beostoic, próiseáil agus ar deireadh 
brandáil agus margaíocht, í d’aidhm leis dul i 
rannpháirtíocht in athuair leis na margaí idirnáisiúnta.

Chruthaigh an seamlas a forbraíodh faoin gclár seo 
margadh do 43,000 feirmeoir eallach agus threisigh 
a slite beatha agus bhain 1,286 fiontraí beaga agus 
micreafhiontraí leas as an gclár BOSS níos leithne.

Míníonn Guido Ximenes Sequeira, Stiúrthóir Fheirm Josephina cén uair atá síológa réidh le hathphlandáil i bpáirceanna glasraí, Tíomór 
Thoir Grianghraf: Annabella Sk ILO



Na hÁiteanna ina nOibrímid

Uganda:
Saol na ndaoine is leochailí a fheabhsú

Daonra: 35.6 milliún
Céatadán na ndaoine atá ag maireachtáil ar níos lú ná $1.25 in aghaidh an lae: 38%
Rangú ar Innéacs um Fhorbairt Dhaonna na NA: 161 as 187 tír
Tír Chomhpháirtíochta ó: 1994
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In 2012, thaifead Uganda an leibhéal is ísle fás 
eacnamaíochta le deich mbliana. Tháinig laghdú ar 
fhás na fíor-Olltáirgeachta Intíre go 3.2% ó mheán 
7.5% thar na deich mbliana roimhe. Bhí sé seo 
níos ísle ná ráta fáis an daonra, rud a thug dúshlán 
d’iarrachtaí Rialtas Uganda líon na ndaoine a bhí 
beo bocht a laghdú. Tá os cionn 13 milliún duine ina 
gcónaí go fóill ar níos lú ná $1.25 in aghaidh an lae.

Cé go raibh an staid pholaitiúil seasmhach i gcónaí 
in 2012, bhí agóid idirnáisiúnta agus baile ann tar 
éis d’Oifig Uganda an Ard-Iniúchóra a fháil amach 
go raibh míleithreasú suntasach cistí, lena n-áiríodh 
€4 mhilliún de mhaoiniú forbartha na hÉireann, trí 
oifigí Rialtais éagsúla, ach go háirithe trí Oifig an 
Phríomh-Aire. Bhí Éire ar thús cadhnaíochta, cúnamh 
airgeadais clasaithe trí chórais rialtais á chur ar fionraí 
aici, gníomh a rinne roinnt bronntóirí idirnáisiúnta eile 
freisin. Cúitíodh an €4 milliún de chistí Chúnamh 
Éireann in iomlán ó shin agus tá gach tacaíocht 
Éireannach trí chórais Rialtas Uganda ar fionraí ó shin.

Cúnamh Éireann in Uganda
Tá fócas láidir ag clár Chúnamh Éireann in Uganda 
ar rialachas, oideachas, VEID agus SEIF, inscne agus 
forbairt san earnáil phríobháideach. Is tosaíocht i 
gcónaí í in 2012 bochtaineacht agus leochaileacht 
ainsealach i réigiún Karamoja Thoirthuaidh, áit a bhfuil 
75% den daonra beo bocht.

Ó Dheireadh Fómhair 2012, chuireamar ar fionraí 
tacaíocht do chláir inar cuireadh an maoiniú trí 
chórais rialtais, lena n-áirítear obair athshlánaithe 
infrastruchtúir i dTuaisceart Uganda, leasú ar an 
Earnáil Dlí is Cirt, tógáil scoile, agus tógáil cumais i 
mbainistíocht airgeadais. Ní raibh aon chur isteach ar 
chláir a maoiníodh lasmuigh de chórais rialtais, lena 
n-áirítear coimirce shóisialach, tionscnaimh sochaí 
sibhialta le pobail áitiúla i dTuaisceart Uganda, ciste 
scoláireachta do mhic léinn bhochta agus obair chun 
maoirseacht i mbainistiú teacht isteach ó ola a neartú.

In 2012, chuir an Clár Coimirce Sóisialaí, a dtacaíonn 
Cúnamh Éireann leis, aistrithe in airgead tirim de €8 
in aghaidh na míosa ar fáil do 32,000 duine aosta 
leochaileacha i 14 réigiún i dTuaisceart Uganda. 
Chinn athbhreithniú dearfach ar thionchar an chláir 
seo go bhfuil daoine ag infheistiú a gcuid airgid i 

dtionscnaimh saoil, táillí scoile, costais liachta agus 
feabhsúcháin teaghlaigh.

Tacaíocht Chúnamh Éireann chun slí bheatha 
athléimneach inmharthana a neartú i Karamoja 
ba chúis le méadú ar an talamh saothraithe do 
tháirgeacht barr in 2012. Cuireadh leis seo le hoiliúint 
breis agus 2,300 feirmeoir ar bhealaí lena slándáil 
bhia a mhéadú agus a n-éagsúlacht chothaithe a 
fheabhsú. Tugadh oiliúint do 360 úinéir beostoic eile 
i scileanna agus i gcleachtais bhainistithe beostoic, 
fad a thóg pobail, trí chur chuige airgead tirim ar obair, 
dhá dhamba gleanna ar féidir leo 7.2 milliún lítear 
uisce do bheostoc agus d’úsáid baile a choinneáil 
tráth triomaigh.

Mhaoinigh Cúnamh Éireann cuibhreannas NGOnna 
áitiúla le trí bliana anuas chun clár slí bheatha a 
sheachadadh i bhfo-réigiún Karamoja. Is príomhchuid 
den chlár bunú iontaobhas talún agus feasacht 
mhéadaithe ar cearta pobail ar thalamh a rochtain, 
le linn teagmhais ghrabála talún a chosc. Tá na 
hiontaobhais seo i mbun teastais ghnáthúinéireachta 
a fháil a dhéanfaidh talamh a dhaingniú don 
Karamojong isteach sa todhchaí.

In 2012, chuidigh ciste na Sochaí Sibhialta do VEID 
agus SEIF a dtacaíonn Cúnamh Éireann leis, le 
teaghlaigh a raibh dílleachtaí agus leanaí leochaileacha 
acu, le gníomhaíochtaí a ghineann ioncam. As an 
820,000 teaghlach ar tugadh tacaíocht dóibh tháinig 
46.4% díobh sin chun a bheith slán ó thaobh bia faoi 
dheireadh 2012.

Choinnigh Cúnamh Éireann air ag tacú leis an óige 
chun na scileanna agus an t-oideachas riachtanach 
a fháil le bheith rannpháirteach i bhforbairt réigiún 
leochaileacha in Uganda. Bhain 1,106 mac léinn 
tairbhe as oideachas dara leibhéal agus as an 
ngairmoideachas faoi chláir sparánachta Karamoja 
agus Acholi in 2012. Chuaigh 25 mac léinn, a 
chríochnaigh a n-oideachas dara leibhéal faoi chlár 
sparánachta Karamoja in 2011, ar aghaidh go dtí an 
scéim sparánachta ollscoile, a thug iomlán na mac 
léinn ag an leibhéal Ollscoile á maoiniú ag Cúnamh 
Éireann go 40.
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In 2012, is tacaíocht Chúnamh Éireann don NGO 
International Alert ba bhun le caidreamh agus eolas 
méadaithe ar leas a bhaint as acmhainneacht ola 
in Uganda. Chuir tionchar na hidirghabhála seo go 
suntasach le maoirseacht agus cumas na Parlaiminte 
a threisiú i bhforbairt dlíthe bainistithe ar ioncam ola. 
Ba chóir dó seo, ina sheal, dáileadh níos cothroime 
ioncaim todhchaí in Uganda a chinntiú.

Torthaí forbartha a dtacaíonn Éire leo

 › Laghdaigh líon na mban a thug tuairisc faoi 
fhoréigean ó fhir chéile nó ó pháirtithe ó 68% 
in 2006 go 60% in 2011

 › D’fhág éifeachtúlacht fheabhsaithe i gCóras 
Cúirte Uganda go raibh laghdú ar riaráiste 
cásanna cúirte agus rochtain níos mó ar 
cheartas do dhaoine bochta. Dá thoradh bhí 
méadú de bhreis agus 15% ar líon iomlán na 
gcásanna a tugadh chun críche in 2012

 › Tá a gcuid oideachais bunscoile á gcríochnú 
anois ag breis agus dhá dtrian de leanaí in 
Uganda, ardú de 13% ó 2010

Cás-Staidéar

Na daoine is leochaileacha 
á gcosaint le líontáin 
sábháilteachta shóisialta

Tá aeráid chrua i réigiún Karamoja, in Oirthuaisceart 
Uganda, triomach agus coinbhleacht rialta. Tá 75.8% 
den daonra ag maireachtáil faoi thairseacha na 
bochtaineachta i gcomparáid leis an meán náisiúnta 
de 24.5%.

Is bean scothaosta ó Karamoja í Lucia Nake, í 
freagrach as teaghlach d’ochtar lena n-áirítear 
seachtar dá garpháistí ó aois a ceathair go dtí seacht 
mbliana déag. Ó cailleadh a fear bhí an saol níos 
deacra fós ag an teaghlach a d’fhág nach raibh sé 
inacmhainne duine ar bith dá garpháistí a chur ar scoil.

Ach tugadh dóchas di tríd an gclár Deontais 
Chúnaimh Shóisialta don Chumasú (SAGE) i 
Karamoja, a dtugann Cúnamh Éireann tacaíocht dó. 
Tá Lucia ar dhuine de 2,642 a bhfuil 60 bliain slánaithe 
acu a bhaineann leas as an líontán sábháilteachta 
seo ina mbíonn aistriú airgid beag ach rialta de €8 
in aghaidh na míosa i gceist. Tacaíonn SAGE le 
daoine scothaosta, le dílleachtaí agus le daoine faoi 
mhíchumas nach féidir leo obair a dhéanamh chun 
cuidiú leo a riachtanais bhunaidh a bhaint amach.

Tá píolótú ar an gclár a bhunaigh Cúnamh Éireann, 
Roinn Forbartha Idirnáisiúnta na RA agus UNICEF, i 
gcomhpháirtíocht le Rialtas Uganda, á dhéanamh i 14 
réigiún in Uganda agus rinne leas breis agus 70,000 
duine go dtí seo.

Deontais Chúnaimh Shóisialta don Chumhachtú, sráidbhaile Naachuka, Réigiún Moroto, Karamoja, Uganda. Grianghraf: Wendy Kasujja
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 Bhí a bhfuil bainte amach ag Vítneam ó thaobh fáis 
eacnamaíochta agus laghdaithe bochtaineachta le scór 
bliain anuas suntasach. Agus úsáid á baint as bunlíne 
a leag Rialtas Vítneam síos, thit rátaí bochtaineachta 
ó 58% sna luath 1990adaí go 14.5% faoi 2008 agus 
go dtí faoi bhun 10% faoi 2012. Cé go dtugann sonraí 
na NA figiúr beagán níos airde (16.1%) de dhaoine 
ag maireachtáil faoi thairseach idirnáisiúnta na 
bochtaineachta i gcónaí, níl aon amhras ach go bhfuil 
fíor-dhul chun cinn déanta chun an bhochtaineacht 
a chomhrac. Ina dhiaidh sin féin cé gur sháraigh 
na deicheanna milliún teaghlach i Vítneam an 
bhochtaineacht tá cuid mhór eile a bhfuil ioncam acu 
atá an-ghar do thairseach na bochtaineachta. Beidh na 
teaghlaigh seo i mbaol ón mbochtaineacht i gcónaí de 
thoradh suaite mar chaillteanas poist, bás nó tinneas 
duine den teaghlach.

Cúnamh Éireann i Vítneam
Cuireadh tús le feidhmiú cláir nua cúig bliana 
Chúnamh Éireann do Vítneam in 2012. Ceapadh an 
clár le freagairt do riachtanais fhorbartha shonracha 
Vítneam, ag díriú ar bhochtaineacht sheasmhach 
i measc grúpaí mionlach eitneach, ar neartú 
eagraíochtaí sóisialta le fócas ar leith ar oibriú le 
daoine faoi mhíchumas, agus ar chuidiú le Vítneam a 
cumas d’fhorbairt beartais a threisiú.

Tá an bhochtaineacht forleathan i gcónaí go háirithe 
i measc pobal mionlach eitneach atá ag maireachtáil 
i limistéir thuaithe shléibhe, agus díríodh breis agus 
50% de mhaoiniú Chúnamh Éireann ar na daonraí 
seo in 2012. Mhaoinigh Cúnamh Éireann tionscadail 
infrastruchtúir ar scála beag lena n-áirítear thart ar 70 
scéim tógála mar chanálacha uisciúcháin, dambaí, 
droichid bheaga, taisciomair uisce, etc, a chuireann ar 
chumas feirmeoirí atá ina gcónaí sna limistéir dheacra 
seo déileáil níos fearr leis na toscaí nádúrtha géara. 
Thacaigh na hinfheistíochtaí seo freisin le táirgeadh 
bia feirmeoirí agus rochtain ar mhargaí. Thugamar 
tacaíocht freisin d’eagraíochtaí neamhrialtasacha le 
monatóireacht a dhéanamh ar sheachadadh seirbhísí 
Rialtais agus iad a fheabhsú, agus le deis chainte a 
thabhairt do na bochtáin.

Is dúshlán i gcónaí do Vítneam é míchothú 
máithreacha, naíonán agus leanaí óga a chosc. Cé 
nach rangaítear a thuilleadh í mar thír is lú forbartha níl 
dáileadh cothrom ar rachmas agus fulaingíonn grúpaí 

mionlacha eitneacha a chónaíonn i limistéir shléibhe 
iargúlta leibhéil arda doghlactha craptha i measc na 
hóige. Agus aitheantas á thabhairt do thosaíocht 
laghdú an ocrais de chuid Chúnamh Éireann, agus 
na deacrachtaí atá fanta ag Vítneam agus na tíortha 
comharsanachta i dtearc-chothú máithreacha agus 
naíonán a laghdú sa dara leath de 2012, d’fhorbair an 
Ambasáid roinnt clár cothaithe nascaithe leis an gclár 
cúnaimh reatha.

Is comhpháirtíocht nua ceann díobh seo le Save 
The Children chun feabhas a chur ar chothú naíonán 
agus leanaí óga i gCúige Thanh Hoa, cúige bocht i 
dTuaisceart Vítneam le céatadán ard de mhionlaigh 
eitneacha bhochta. Cuireadh deontas de €100,000 
ar fáil thar 18 mí chun an córas sláinte a chumasú, 
ag leibhéal an réigiúin, céatadán ard leanaí atá faoi 
bhun an ghnáthmheáchain dá n-aois a bhainistiú. 
I Samhain 2012, aontaíodh comhpháirtíocht nua 
leis an gComhlachas Domhanda um Chothú a 
Fheabhsú chun easpaí micreachothaithe i seacht 
gcúige a fheabhsú agus úsáid á baint as samhail 
chomhpháirtíochta príobháidí poiblí.

Mhaoinigh Cúnamh Éireann clár malartaithe 
leanúnach freisin chun ceachtanna ar thuar 
eacnamaíoch, ar mhaoirsiú baincéireachta, ar fhorbairt 
scileanna agus ar leasaithe eile i gcomhthéacs 
idirthréimhse eacnamaíochta a roinnt. In 2012, 
bronnadh fiche scoláireacht go Coláiste na hOllscoile, 
Baile Átha Cliath ar chéimithe oilte Vítneamacha chun 
staidéar iarchéime i mbaincéireacht, in airgeadais 
agus i riaradh gnó a dhéanamh.

Torthaí forbartha a dtacaíonn Éire leo

 › Tá méadú tagtha ar ionchas saoil ó 70 bliain 
in 2005 go 75.4 bliain in 2012

 › Tháinig laghdú de dhá dtrian ar mhortlaíocht 
máithreacha idir 1990 agus 2009

 › Laghdaigh ráta craptha leanaí faoi bhun a 
cúig ó 33.9% in 2007 go 26.7% in 2012

 › Laghdaigh ráta na leanaí faoi bhun a cúig atá 
faoi bhun an ghnáthmheáchain ó 21.2% in 
2007 go 16.2% in 2012

Vítneam:
Ag obair le bochtaineacht tuaithe a laghdú

Daonra: 89 milliún
Céatadán den daonra atá ag maireachtáil ar níos lú ná $1.25 in aghaidh an lae: 16.1%
Rangú ar Innéacs um Fhorbairt Dhaonna na NA: 127 as 187 tír
Tír Chomhpháirtíochta ó: 2007
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Teacht aniar a neartú trí 
uisciúchán feabhsaithe
I Réigiún Quan Ba de Thuaisceart Vítneam, ba ghnáth 
leis na mionlaigh eitneacha Tay agus Nung barr 
amháin ríse a fhás in aghaidh na bliana. Ach ag brath 
ar bháisteach shéasúrach ní fhéadfaí muinín a bheith 
as an mbarr agus d’fhulaing roinnt mhaith teaghlach 
bochta ganntanas bia sa sráidbhaile seo idir fómhair.

Le barr agus soláthar bia níos seasmhaí a chinntiú 
fuair Coiste na nDaoine de chuid Réigiúin Quan Ba 
maoiniú ó Chúnamh Éireann chun córas uisciúcháin 
a thógáil le huisce a thabhairt chuig cnoic shraithe 
sráidbhaile Pa Lang.

Thug an Coiste conradh do chuideachta leis an 
gcainéil uisciúcháin a thógáil agus bhí baint dhlúth 
ag muintir shráidbhaile Pa Lang leis an obair. Agus 
maoirseacht á déanamh ar an tionscadal chinntigh 
siad gur tugadh an obair chun críche go leibhéal 
sásúil, agus gur úsáideadh píopaí cruacha ag codanna 
géara le doirteadh a sheachaint a d’fhéadfadh a bheith 
ina gcúis chreimthe nó sciorrthaí talún sa todhchaí.

Féadfaidh muintir shráidbhaile Pa Lang anois barra 
breise a fhás mar ghrán buí, práta, cáilráib agus glasraí 
eile anuas ar a bpríomhbia, rís. Mhéadaigh sé seo 
éagsúlacht ina réimsí bia agus chinntigh soláthar rialta 
de bhia cothaitheach ar feadh na bliana. Ina theannta 
bhí feirmeoirí in ann roinnt stoic bharrachais a 
tháirgeadh ar féidir leo a dhíol i margaí, rud a thugann 
foinse luachmhar ioncaim dóibh.

Canáil uisciúcháin, sráidbhaile Pa Lang, común Nghia Thuan, réigiún Quan Bat, cúige Ha Giang, Vítneam. Grianghraf: Pham Quang Hoa
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Tá an tSaimbia ar cheann de na tíortha is síochánta 
agus is cobhsaí ó thaobh na polaitíochta san Afraic. 
Ach ina dhiaidh sin tá sí ar cheann de na tíortha is 
boichte san Afraic fho-Shahárach i gcónaí, d’ainneoin 
rátaí fáis eacnamaíochta suntasacha le cúig bliana 
anuas. Má leanann na treochtaí reatha ní dócha go 
mbainfidh an tSaimbia céad Sprioc Forbartha na 
Mílaoise amach chun céatadán na ndaoine atá beo 
bocht agus ocrach a laghdú caoga faoin gcéad. Tá 
breis agus dhá dtrian den daonra ag maireachtáil go 
fóill faoi thairseach na bochtaineachta, go háirithe iad 
siúd i limistéir thuaithe, agus níl 40% in ann freastal 
ar a mbunriachtanais. Tá rátaí míchothaithe an-ard 
freisin agus comharthaí míchothaithe ainsealaigh 
ar bheagnach leath de na leanaí go léir. Is é an 
dúshlán is mó atá roimh an tír amach ná déileáil le 
dúshláin nasctha na bochtaineachta, an ocrais agus 
an chothaithe.

Cúnamh Éireann sa tSaimbia
In 2012, choinnigh Cúnamh Éireann air ag tacú le 
feidhmiú Chlár Leata Coimirce Sóisialaí na Saimbia. 
Dáileann an clár íocaíocht bheag in airgead tirim 
de thart ar €8 in aghaidh na míosa ar theaghlaigh 
leochaileacha. Cé gur beag an méid é, cuidíonn an 
t-airgead le teaghlaigh freastal ar a mbunriachtanais 
mar bhia, dídean agus cúram sláinte agus treisíonn sé 
a gcumas géarchéimeanna a sheasamh.

Agus aitheantas á thabhairt do mhórfhadhb 
mhíchothaithe leanaí, chuir Cúnamh Éireann tacaíocht 
ar fáil d’fhorbairt an chláir Cothú a Mhéadú - “Na 
chéad 1000 Lá is Criticiúla”. Tá sé d’aidhm ag an 
glár an crapadh a laghdú, ar éifeacht de mhíchothú 
ainsealach i leanaí faoi bhun a dó é, ó 47% go 30% 
thar thréimhse chúig bliana. Chuir Cúnamh Éireann 
tacaíocht ar fáil freisin do UNICEF chun tionscadal 
píolótach nuálaíoch a fheidhmiú le húsáid púdar 
micreacothaitheacha a thabhairt isteach, ar a dtugtar 
“spreachaill” freisin, le hainéime d’uireasa iarainn i 
leanaí óga a shrianadh.

Chuireamar tacaíocht ar fáil do roinnt eagraíochtaí 
sochaí sibhialta atá bainteach le habhcóideacht 

chearta eacnamaíochta agus sóisialta, lena n-áirítear 
tacaíocht d’eagraíochtaí a dhéanann abhcóideacht 
chothaithe feabhsaithe agus feidhmithe an chláir 
1000 Lá. I gCúige an Tuaiscirt lean Cúnamh Éireann 
lena chuid oibre chun slándáil bhia agus chothaithe 
a fheabhsú i réigiún Mbala agus Luwingu. Dhírigh ár 
dtacaíocht ar theaghlaigh leochaileacha, go háirithe 
teaghlaigh a raibh bean mar cheann an teaghlaigh 
agus iad siúd a ndeachaigh VEID agus SEIF i 
bhfeidhm orthu.

Lean an t-oideachas mar cheann de na bealaí is 
éifeachtúla agus is inbhuanaithe chun cuidiú le daoine 
iad féin a tharraingt amach as an mbochtaineacht 
ina chuid shuntasach de chlár Chúnamh Éireann in 
2012. Tá ár dtacaíocht dírithe ar thabhairt ar níos mó 
leanaí a bheith rollaithe sa scoil, go háirithe cailíní 
leochaileacha. Táimid ag cuidiú freisin chun cáilíocht 
an oideachais a fheabhsú trí líon na múinteoirí a 
mhéadú, oiliúint mhúinteoirí a fheabhsú agus tuilleadh 
ábhar foghlamtha a chur ar fáil. Choinnigh Cúnamh 
Éireann air freisin ag tacú le sparánachtaí scoile, 
go háirithe do chailíní. Tugadh tacaíocht freisin do 
NGOnna a dhéanann abhcóideacht saincheisteanna 
a bhaineann le rochtain agus coinneáil cailíní i 
scoileanna, mar phóstaí leanaí, toircheas sna déaga 
agus cosaint leanaí.

Torthaí forbartha a dtacaíonn Éire leo

 › Bhí titim 2% i leibhéil na bochtaineachta idir 
2006 agus 2010

 › Téann breis agus 93% de leanaí na Saimbia 
ar aghaidh chuig an meánscoil anois. Is 
méadú beagnach 10% é seo ó 2010

 › Tá rochtain ag 400,000 duine ar uisce óil glan 
agus slán agus ar áiseanna sláinteachais, 
a bhuíochas do chlár Chúnamh Éireann i 
gCúige an Tuaiscirt

An tSaimbia:
Cothú a fheabhsú agus tacú le teaghlaigh leochaileacha

Daonra: 13.9 milliún
Céatadán den daonra atá ag maireachtáil ar níos lú ná $1.25 in aghaidh an lae: 68.5%
Rangú ar Innéacs um Fhorbairt Dhaonna na NA: 163 as 187 tír
Tír Chomhpháirtíochta ó: 1980
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Beatha daoine á n-athrú 
le haistrithe beaga in 
airgead tirim

In 2004, sheol Rialtas na Saimbia, agus tacaíocht aici 
ó Éirinn agus ó bhronntóirí eile, clár aistrithe airgid 
thirim sóisialta. Faoin gclár, faigheann teaghlaigh 
leochaileacha €8 gach mí – ní mór an méid é ach is 
leor é le fíor-athrú a dhéanamh. Is iad na teaghlaigh 
is boichte laistigh dá bpobal a fhaigheann cúnamh, 
teaghlaigh gan aosaigh atá in ann obair a dhéanamh. 
Áirítear anseo daoine scothaosta agus teaghlaigh 
a ndeachaigh VEID agus SEIF i bhfeidhm orthu, 
seanaithreacha agus seanmháithreacha go minic a 
bhfuil dílleachtaí á dtógáil acu.

Tá breis agus 50,000 teaghlach thar sé cinn as deich 
gcúige na Saimbia rollaithe sa gclár, teacht aige 

ar thart ar 250,000 duine. Tá torthaí suntasacha le 
tabhairt faoi deara lena n-áirítear níos mó bia a bheith 
ag teaghlaigh, freastal scoile níos fearr ag leanaí agus 
ainmhithe beaga anois i seilbh níos mó teaghlach.

Táimid ag tacú le cláir choimirce sóisialaí náisiúnta 
toisc go n-aithnímid gur féidir le híocaíochtaí in 
airgead tirim agus le tacaíochtaí eile difear mór 
a dhéanamh do bheatha daoine atá beo bocht. 
Cuidíonn tacaíochtaí beaga ach rialta dá leithéid chun 
a chinntiú go mbíonn go leor le n-ithe ag teaghlaigh 
leochaileacha, agus nuair a bhíonn freastal déanta ar a 
mbunriachtanais, go mbíonn siad in ann sábháil agus 
pleanáil don todhchaí.

“Bhínn ag brath ar lucht dea-mhéine le bia a thabhairt 
dom ach anois is féidir liom daoine a fhostú chun an 
talamh sa ghort gráin bhuí a shaothrú. Is acmhainn 
dom síolta gráin bhuí agus leasacháin a cheannach. 
Bíonn go leor bia agam don teaghlach de ghnáth,” a 
dúirt Elina Tembo, 87, réigiún Katete.

Inonge Siamalambo agus an tríú grad á múineadh aici ag Bunscoil Kamanga i Lusaka, an tSaimbia. Grianghraf: UNICEF/Christine Nesbitt
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Réigiún Kilosa, Morogoro, An Tansáin. Grianghraf: na NA an Tansáin/Julie Pudlowski
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Siarra Leon agus an Libéir
D’oibrigh Siarra Leon agus an Libéir araon leis an 
tsíocháin a chomhdhlúthú ó chríochnaigh a gcogaí 
cathartha idirnasctha breis is deich mbliana ó shin. 
Bhí scrios ollmhór mar thoradh ar na coimhlintí sa dá 
thír agus maraíodh go leor daoine rud a chiallaíonn 
go bhfuil oidhreacht dhúshlánach i ndán do na forais 
dhaonlathacha atá á bhforbairt ansin anois. In ainneoin 
an uafáis san am a caitheadh tá leas á bhaint ag an 
dá thír as tréimhse leanúnach síochána agus slándála 
agus tá siad i mbun oibre lena ngeilleagar faoi seach 
a fhorbairt ar mhaithe lena chinntiú go mbeidh leas á 
bhaint ag a muintir as caighdeáin mhaireachtála atá 
níos fearr.

Tá a cuid féin déanta ag an tír seo trína cláir forbartha 
chun cur leis an idirthréimhse síochánta seo. Tá ár 
gcláir forbartha, a bunaíodh sa bhliain 2005, i Siarra 
Leon agus sa Libéir araon dírithe ar thacaíocht a 
thabhairt d’fhorbairt agus d’athchóiriú fadtéarmach 
agus tá siad á gcur i bhfeidhm ag teacht le prionsabail 
idirnáisiúnta ar oibriú i stáit iarchoimhlinte.

Tá Siarra Leon agus an Libéir fós i measc na dtíortha 
is boichte ar domhan agus tá siad rangaithe ag 
177 agus 174 faoi seach as na 187 tír ar Innéacs 
um Fhorbairt Dhaonra na Náisiún Aontaithe 2012. 
Tá dúshláin shuntasacha leanúnacha geilleagrach 
agus forbartha i ndán dóibh. De réir a nádúir, bíonn 
dúshláin áirithe ag stáit atá leochaileach nó faoi réir ag 
coimhlint i dtéarmaí freastal ar spriocanna forbartha. 
Níl aon cheann de na stáit atá leochaileach nó atá 
faoi réir ag coimhlint in ann freastal ar aon cheann de 
Spriocanna Forbartha na Mílaoise faoi láthair agus tá 
sé tuartha gur i dtíortha leochaileach a bheidh cónaí ar 
leath den mhuintir an domhain atá ag maireachtáil ar 
níos lú ná $1.25 in aghaidh an lae faoin mbliain 2015.

Tá sé i gceist go ndíreodh rannpháirtíocht forbartha 
na hÉireann i Siarra Leon agus sa Libéir ar na dúshláin 
fhorbartha sin atá deacair. Tá tiomantas láidir againn 
do chomhordú deontóra sa dá thír agus do thacaíocht 
a thabhairt do rialtais aíochta glacadh lena róil 
cheannasacha ó thaobh a gcuid iarrachtaí aisghabhála. 
Ag an am céanna, tugann Éire tacaíocht freisin 
d’eagraíochtaí agus d’institiúidí áitiúla, náisiúnta agus 
idirnáisiúnta a bhfuil príomhfhreagracht orthu maidir 
le seirbhísí bunúsacha, fás geilleagrach atá cothrom 
agus córas dlí agus cirt a sheachadadh. Léiríonn an 
tacaíocht a thugann an tír seo do Siarra Leon agus 
don Libéir ár dtiomantas d’oibriú i dtimpeallachtaí 
leochaileacha agus tacaíocht a thabhairt d’iarrachtaí 
aisghabhála agus idirthréimhse rathúil na dtíortha atá 
ag teacht chucu féin tar éis tréimhsí coimhlinte.

Leanfaidh Éire lena comhpháirtíocht leis an dá thír a 
fhorbairt agus iad ar an mbóthar chun síochána agus 
forbairt fadtéarmach, ní amháin i dtéarmaí cúnaimh 
ach i dtéarmaí cothú a dhéanamh ar thrádáil agus 
infheistíochta ó ghnóthaí Éireannacha freisin.

Siarra Leon
Daonra: 6.1 milliún
Céatadán den daonra atá ag maireachtáil ar níos lú ná $1.25 in aghaidh an lae: 53.4%
Rangú ar Innéacs um Fhorbairt Daonna na NA 177 as 187 tír

An Libéir
Daonra: 4.2 milliún
Céatadán den daonra atá ag maireachtáil ar níos lú ná $1.25 in aghaidh an lae: 83.8%
Rangú ar Innéacs um Fhorbairt Daonna na NA 174 as 187 tír
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Siarra Leon
Tá straitéis tíre na hÉireann i Siarra Leon dírithe go 
príomha ar aghaidh a thabhairt ar shaincheisteanna 
cothaithe agus slándála bia, ag teacht le fócas na 
hÉireann ar ocras agus ar Straitéis um Laghdú 
Bochtaineachta Rialtas Shiarra Leon.

Chuir an tír seo maoiniú de €5.89 milliún ar fáil sa 
bhliain 2012 trína clár tíre chun tacú le feidhmiú na 
straitéise. Trí oibriú i gcomhar lenár gcomhpháirtithe 
forbartha, thugamar tacaíocht do:

 › Chláir Thráchtálaíochta do shealbhóirí beaga a 
chuireann dianshaothrú, táirgeadh agus éagsúlú 
barra chun cinn

 › Cláir cothaithe scoile agus bainistíocht pobail i ndáil 
le géar-mhíchothú

 › Clár sláinte máthartha agus linbh chun feabhas a 
chur ar stádas cothaithe agus sláinte máithreacha 
agus leanaí

 › Clár rialachais le feabhas a chur ar fhorlámhas an 
dlí agus ar rochtain ar cheartas

Áirítear i measc ár gcomhpháirtithe Eagraíocht Bhia 
agus Talmhaíocht na Náisiúin Aontaithe, An Clár 
Domhanda Bia, Ciste Éigeandála Idirnáisiúnta na 
Náisiún Aontaithe do Leanaí (UNICEF), Clár Forbartha 
na Náisiúin Aontaithe (UNDP) agus an Helen Keller 
International. Tá Éire ag feidhmiú i gcomhar le 
Stáit Aontaithe Mheiriceá i Freetown i réimse an 
chothaithe, le fócas ar an gcéad 1000 lá den bheatha 
atá ríthábhachtach.

Torthaí Forbartha a dtacaíonn Cúnamh 
Éireann leo

 › Sheol Rialtas Siarra LEON an Tionscnamh, 
An Cothú a Uas-Scálú (SUN) sa bhliain 
2012. Is ionann gluaiseacht SUN agus 
comhiarracht le tacaíocht a thabhairt 
do rialtais de réir mar a dhéanann siad 
infheistíocht i mbeartais agus i ngníomhartha 
a laghdóidh ocras agus tearc-chothú

 › Rinne an Coimisiún Frith-Éilithe imscrúdú 
ar 273 cás caimiléireachta in oifig phoiblí 
sa bhliain 2012 agus rinneadh 24 cás a 
ionchúiseamh agus bhí ceithre chiontú ann

An Libéir
Tacaíonn clár forbartha na hÉireann don Libéir le 
Straitéis um Laghdú Bochtaineachta an Rialtais i 
réimsí ar nós na sláinte, uisce agus sláinteachas, dea-
rialachas agus infrastruchtúr. Cuireadh maoiniú de €4 
milliún ar fáil sa bhliain 2012 le tacaíocht a thabhairt 
do Chiste Comhthiomsaithe Sláinte na hAireachta 
Sláinte agus Leasa Shóisialaigh. D’eascair seirbhísí 
níos fearr faoi stiúir an rialtais as an tacaíocht seo do 
thart ar an gceathrú cuid de dhaonra iomlán na Libéire 
agus chuidigh sé go mór le cur le rochtain ar chórais 
sláinte bhunúsacha agus le córais sláinte a láidriú do 
na pobail is boichte agus is leochailí.

Torthaí Forbartha a dtacaíonn Cúnamh 
Éireann leo

 › Tháinig leathnú 24% ar líon na saoráidí 
sláinte poiblí ó tugadh isteach an Pacáiste 
Bunúsach Seirbhísí Sláinte sa bhliain 2007

 › Tháinig laghdú 50% ar an ráta 
básmhaireachta faoi cúig bliana i gcomparáid 
leis na meastacháin le linn an chogaidh agus 
laghdú 34% ar líon na leanaí le maláire óna 
blianta 2006 go 2010.



Tíortha Eile

An Afraic Theas
Daonra: 50.7 milliún
Céatadán den daonra atá ag maireachtáil ar níos lú ná $1.25 in aghaidh an lae: 13.8%
Rangú ar Innéacs um Fhorbairt Daonna na NA 121 tír as 187 tír
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Ag oibriú ar mhaithe leis an 
neamhionannas a laghdú
Tá dul chun cinn ollmhór déanta ag an Afraic Theas 
ó baineadh amach daonlathas sa bhliain 1994, cé 
go bhfuil an tsochaí fós thar a bheith neamhionann. 
Rinneadh taifeadadh ar ionchas saoil na tíre agus 
tháinig ardú air sin ó 52.6 in 2011 go 60 ag deireadh 
na bliana 2012. Ar chúis amháin a bhí le sin bhí 
gníomh cinntitheach an Rialtais i ndáil le SEIF agus 
VEID agus Eitinn a bhí ina príomhchúiseanna le galar 
agus bás. Rinneadh tástáil ar 20 milliún duine le 
haghaidh VEID sa bhliain 2012 agus tá cóir leighis 
a chur ar 2 mhilliún duine anois. Tá titim ó 3.5% in 
2010 go 2% in 2012 tagtha ar an ráta tógála VEID ón 
máthair go dtí an leanbh.

Cé go bhfuil dul chun cinn mór déanta ó thaobh 
cúrsaí sláinte, tá ceann de na leibhéil is airde ó thaobh 
foréigin in aghaidh na mban agus na gcailíní san 
Afraic Theas, atá neamhghnách do thír nach bhfuil 
cogadh inti. Tá na staitisticí uafásach; tá duine as gach 
ceathrar ban i gcaidreamh lena mbaineann mí-úsáid 
agus tugadh drochúsáid ghnéasach do dhuine as gach 
ceathrar cailín.

Cúnamh Éireann san Afraic Theas
Tá Cúnamh Éireann ag oibriú le haghaidh a thabhairt 
ar oidhreacht na cinedheighilte agus leis na leibhéil 
arda bochtaineachta agus neamhionannais san Afraic 
Theas a laghdú. Áirítear leis sin tacaíocht do chláir le 
haghaidh a thabhairt ar fhoréigean inscnebhunaithe 
agus le tionchar SEIF agus VEID a laghdú, go háirithe 
i measc na mban agus na leanaí, tionscnamh chun 
cur le hacmhainneacht an tsochaí shibhialta agus 
idirghabhálacha le fás agus forbairt gheilleagrach 
a chur chun cinn. Tá aitheantas a thabhairt do 
sheasamh ceannasaíochta na hAfraice Theas sa 
réigiún agus ar ilchríoch na hAfraice ríthábhachtach 
sa chás sin.

Thacaigh Cúnamh Éireann le Roinn Sláinte Limpopo le 
linn na bliana 2012 le hacmhainn a láidriú le comhordú 
agus monatóireacht a dhéanamh ar fhreagraí ar 
SEIF agus VEID sa Chúige. Rinneadh forbairt freisin 
ar phlean straitéiseach cuimsitheach don tréimhse 
2012-2016.

Tugadh tacaíocht d’eagraíochtaí sochaí sibhialta a 
sholáthraíonn seirbhísí cúram baile do dhaoine atá 
ag maireachtáil le SEIF agus VEID chomh maith le 
tionscnamh le haghaidh a thabhairt ar shlándáil bia.

Mar gheall ar na hidirnaisc idir VEID agus SEIF, 
gnéis inscnebhunaithe agus bochtaineacht, thacaigh 
Cúnamh Éireann le tionscnamh a léiríonn an tábhacht 
a bhaineann le tuiscint a fháil ar neamhionannas 
inscne agus ar phatrarcacht mar phríomhthiománaithe 
foréigean don VEID agus d’fhoréigean 
inscnebhunaithe araon. Tá líon eagraíochtaí sochaí 
sibhialta atá ag dul i méid ag obair le fir agus buachaillí 
ó thaobh sláinte atáirgthe agus sláinte ghnéis, 
cóireáil agus cosc SEIF agus VEID, le rannpháirtíocht 
na bhfear mar aithreacha a chur chun cinn agus 
foréigean in aghaidh na mban agus na gcailíní a 
laghdú. Léirigh taighde go bhfuil feabhas suntasach 
tagtha ar mheon agus ar chleachtas na bhfear, lena 
n-airítear laghdú san fhoréigean in aghaidh na mban 
agus ar ghníomhartha fíorchontúirteach le VEID a 
scaipeadh, mar thoradh ar an obair seo.

Dhírigh tacaíocht d’Oideachas sa bhliain 2012 ar 
chur le hacmhainn oifigigh Rialtas le feabhas a chur 
ar a gcuid scileanna anailíse agus scileanna bailithe 
sonraí. Mar gheall ar eolas níos fearr a bheith ar 
fáil maidir le cad atá ag tarlú i scoileanna, bhí deis 
níos fearr ag bainisteoirí ag leibhéal Dúiche leis an 
gcineál ceart tacaíochta ar an gcaighdeán ceart a 
sholáthar do scoileanna le feabhas a chur ar cháilíocht 
an oideachais atá á sholáthar. Tháinig feabhas ar 
phasráta scrúduithe Grád 12 Limpopo ó 63.9% in 
2011 go 66.9% in 2012.

Torthaí Forbartha a dtacaíonn Cúnamh 
Éireann leo

 › Tháinig ardú ó 1 mhilliún sa bhliain 2011 
go 1.9 milliún sa bhliain 2012 ar líon 
na ndaoine atá ag fáil cóir leighis frith-
aisvíreasacha tarrthála.

 › Tháinig feabhas ar phasráta scrúduithe Grád 
12 na scoileanna náisiúnta ó 70.2% in 2011 
go 73.9% in 2012.

 › Seoladh an Chomhairle Foréigean 
Inscnebhunaithe náisiúnta faoi 
chathaoirleacht an Leasuachtaráin sa 
bhliain 2012



Tíortha Eile

An Phalaistín
Daonra: 4.29 milliún
Rangú ar Innéacs um Fhorbairt Daonna  
na NA (UN HDI): 110 as 187 tír
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Lean an leamhsháinn i bPróiseas Síochána an Mheánoirthir 
ar feadh na bliana 2012 rud a chiallaigh gur beag feabhas a 
tháinig ar shaol laethúil mhuintir na Palaistíne. Ina theannta 
sin chuaigh an chogaíocht i Gaza i ndeireadh na bliana 
2012 in olcas agus rinne sé cúrsaí daonnúil a bhí sách dona 
roimhe sin níos measa agus chuir sé le leochaileacht go 
leor teaghlach.

Tá slándáil bia fós ar cheann de na príomhúdair imní 
daonnúla sa chríoch Phalaistíneach faoi fhorghabháil agus 
meastar nach bhfuil slándáil bia ag 1.3 milliún Palaistíneach. 
Tá forghabháil agus coimhlint ar phríomhthiománaithe 
slándála bia, go háirithe srianta ar ghluaiseacht daoine agus 
earraí, rud a chiallaíonn nach bhfuil fáil ag go leor daoine ar 
bhia cothaitheach.

Déanann clár tacaíocht na hÉireann do mhuintir na Palaistíne 
iarracht feabhas suntasach a chur ar cháilíocht beatha 
na bPalaistíneach sin is leochailí. Cuireann ár straitéis, 
a cuireadh i bhfeidhm sa bhliain 2012 fócas faoi leith 
ar an earnáil oideachais mar aitheantas as a bheith ina 
príomhchuiditheoir d’inmharthanacht Chríoch na Palaistíne 
amach anseo. B’ionann an tacaíocht maoinithe iomlán do 
mhuintir na Palaistíne sa bhliain 2012 agus €11.47 milliún 
agus bhí tacaíocht do Ghníomhaireacht na Náisiún Aontaithe 
um Fhóirithint agus Oibreacha ar mhaithe le dídeanaithe 
Palaistíneacha (UNRWA), d’Údarás na Palaistíne agus 
d’eagraíochtaí sochaí sibhialta (sa Phalaistín agus san Iosrael 
araon) a thacaíonn le cearta daonna san áireamh ansin.

Chuir Éire €4 milliún ar fáil do Chiste Ginearálta UNRWA 
in 2012, a chomhlíon go hiomlán an gealltanas, sé sin €12 
milliún de mhaoiniú thar thréimhse trí bliana 2010-2012 a 
chur ar fáil. Thacaigh an maoiniú sin le hobair UNRWA ó 
thaobh seirbhísí bunúsacha oideachais, sláinte agus seirbhísí 
faoisimh agus sóisialta a sholáthar do dhaonra de thart ar 
chúig mhilliún atá cláraithe mar dhídeanaithe Palaistíneacha. 
Bhí €1 milliún de sin cláraithe ar mhaithe le hobair UNRWA le 
dídeanaithe Palaistíneacha sa Liobáin. Tá an fócas láidir atá ar 
chúnamh a thabhairt do dhaonra dídeanach na bPalaistíneach 
ag teacht le tiomantas na hÉireann freastal ar riachtanais 
bhunúsach na ndaoine sin is boichte agus is leochailí.

Ba bhliain dhúshlánach a bhí in 2012 do UNRWA le héilimh 
bhreise ar sheirbhísí na gníomhaireachta a eascraíonn as 
an ngéarchéim leanúnach sa tSiria agus as an gcoimhlint i 
nGaza. Chuir Éire €2.34 milliún eile de chabhair dhaonnúil 
ar fáil don ghníomhaireacht sa bhliain 2012 mar fhreagra 
ar éilimh éigeandála UNRWA. Áiríodh ansin €2.14 milliún 
d’Éileamh Éigeandála Gaza don UNRWA chun cuidiú le 
tacaíocht a thabhairt do sholáthar cúnamh bia do theaghlaigh 
leochaileacha Palaistíneach agus €200,000 d’oibríocht 
freagartha leanúnach sa tSiria.

Bhí fócas láidir ar an oideachas freisin sa tacaíocht a 
chuirimid ar fáil. Cuireadh maoiniú de €1.5 milliún ar fáil 
freisin sa bhliain 2012 chun tacaíocht a thabhairt do Phlean 
Straitéiseach Forbartha Oideachais an Údaráis Palaistíneach. 
Is tríd an gComhshocrú Airgeadais a ndearnadh forbairt air 
i gcomhar le líon comhpháirtithe eile a íocadh maoiniú na 
hÉireann. Soláthraíonn an JFA tacaíocht spriocdhírithe don 
Aireacht Oideachais le feabhas a chuir ar rochtain air agus 
le caighdeán an oideachais a láidriú. Cuireadh €1.5 milliún 
eile ar fáil don Údarás Palaistíneach le tacaíocht a thabhairt le 
tuarastail seirbhíse poiblí a sheachadadh ar na teaghlaigh is 
leochailí sa Phalaistín.

Chuir Éire tacaíocht spriocdhírithe ar fáil do líon 
príomheagraíochtaí neamhrialtasacha le blianta beaga anuas 
mar gheall ar an obair atá á dhéanamh acu ar mhonatóireacht, 
tacaíocht agus cosaint dhleathach cearta daonna sa chríoch 
Phalaistíneach atá faoi fhorghabháil. B’ionann agus €520,000 
an maoiniú a fuair na heagraíochtaí sin in 2012. Cuireadh €1 
milliún eile ar fáil d’eagraíochtaí neamhrialtasacha na hÉireann 
a thugann tacaíocht do chomhpháirtithe sochaí sibhialta 
áitiúla freisin atá rannpháirteach i raon clár daonnúla, forbartha 
agus síochána.

B’ionann agus céim chun stáit neamhspleách a bhaint 
amach do mhuintir na Palaistíne an cinneadh a rinne 
Comhthionól Ginearálta na Náisiún Aontaithe Stádas Stáit 
Breathnadóireachta a bhronnadh ar an bPalaistín. Leanfaidh 
Éire le cabhair a thabhairt le freastal ar riachtanais dhaonnúla 
mhuintir na Palaistíne agus ag an am céanna leanfar le 
tacaíocht a thabhairt don Údarás Palaistíneach bunchloch a 
leagan síos le Stáit Palaistíneach inmharthana a bhunú mar 
chuid de réiteach síochánta ar an gcoimhlint leanúnach.

Torthaí Forbartha a dtacaíonn Cúnamh 
Éireann leo

 › Tháinig ardú ó 88.8% sa bhliain 2009 
go 90% sa bhliain 2012 ar ráta aistrithe 
daltaí ón timthriall bunoideachais go dtí an 
timthriall meánoideachais.

 › Rinneadh dul chun cinn leanúnach sa bhliain 
2012 ó thaobh comhchuibhiú deontóra san 
earnáil oideachais agus Úinéireacht Aireachta 
ar an bpróiseas forbartha; treocht a ndearnadh 
láidriú uirthi mar gheall gur glacadh le pleanáil clár-
bhunaithe agus buiséadú.
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An tSiombáib
Daonra: 13.1 milliún
Rangú ar Innéacs um Fhorbairt Daonna na NA: 172 as 187 tír

Bhí an staid polaitiúil sa tSiombáib fós corrach sa 
bhliain 2012, ach tharla roinnt forbairtí dearfacha. 
Lean an Rialtas atá ag roinnt cumhachta lena 
chuid oibre agus d’éirigh leo dréacht-bhunreacht 
a fhoilsiú i mí Iúil, agus bhí sé sin ar cheann de na 
céimeanna is tábhachtaí ó thaobh an bealach a 
réiteach do thoghcháin. Tháinig tuilleadh feabhais 
ar an staid eacnamaíoch, cé gur tháinig laghdú ar 
an réamhaisnéis foráis mar thoradh ar thionchar an 
triomaigh agus an staid eacnamaíoch domhanda. 
Bhí easnamh mór i maoiniú stáit mar gheall ar 
chaiteachas poiblí, go háirithe mar gur lean párolla na 
hearnála poiblí earnáil ag dul i méid agus bhí ioncam i 
bhfad níos lú ná mar bhíothas ag súil leis, go háirithe 
ioncam ó thionscail eastóscach eile.

Cúnamh Éireann sa tSiombáib
Lean clár Cúnamh Éireann sa tSiombáib le tacaíocht 
a thabhairt do chláir atá ag tabhairt aghaidh ar 
an drochthionchar atá ag SEIF agus ag VEID. 
Tá seasmhacht bainte amach ag ráta forleithne 
ionfhabhtaithe VEID sa tSiombáib ach fós féin tá sé 
ar cheann de rátaí is airde ar domhan. Díríonn clár 
Cúnamh Éireann arbh fhiú €3.1 milliún é sa bhliain 
2013 ar chosc, ar chóir leighis agus ar thacaíocht 
a thabhairt do dhaoine atá ag fulaingt ó SEIF 
agus ó VEID, lena n-áirítear dílleachtaí agus leanaí 
atá leochaileach.

Chuir clár Cúnamh Éireann maoiniú ar fáil sa bhliain 
2012 d’eagraíochta neamhrialtasacha aonair agus don 
AIDS Network (ZAN) na Siombáibe, líonra náisiúnta 
atá comhdhéanta de os cionn 200 eagraíocht sochaí 
sibhialta a chuireann cúram ar fáil do SEIF agus VEID. 
Dhíríodh an tacaíocht a thug Cúnamh Éireann do Zan 
ar ghníomhaíochtaí atá dírithe ar ghrúpaí leochaileacha 
ar nós oibrithe ghnéis agus daoine faoi mhíchumas.

Chuaigh Cúnamh Éireann i mbun oibre le roinnt 
deontóirí eile freisin le tacaíocht a thabhairt don Chlár 
Tacaíochta Lánpháirtithe nua do Shláinte Atáirgthe 
agus Gnéis agus le Cosc a chur ar VEID (ISP) sa 
tSiombáib (Integrated Support Programme for 
Sexual and Reproductive Health and HIV Prevention 
(ISP)). Tabharfaidh an clár ceithre bliana seo, atá 
faoi bhainistíocht UNFPA tacaíocht do Rialtas na 
Siombáibe le córais cúram sóisialta agus sláinte atá 
riachtanach a láidriú.

Lean clár Cúnamh Éireann le tacaíocht a thabhairt 
don Chiste Idirthréimhseach Sláinte (HTF). Tacaíonn 
an HTF le hiarrachtaí an Rialtais leis an gcóras sláinte 
náisiúnta a chur ar ais le chéile arís, córas a chuaigh 
in olcas go mór le linn na géarchéime pholaitiúil agus 
eacnamaíoch a bhí ann le déanaí. Tá fócas faoi leith 
á chur ar chothú agus ar fheabhas a chur ar shláinte 
máthartha, naíonáin nuabheirthe agus leanaí, lena 
n-áirítear infheistíocht i seirbhísí cnáimhseachais agus 
fáil réidh le táillí a íocann an t-úsáideoir. Chuir Cúnamh 
Éireann €2 milliún ar fáil do HTF sa bhliain 2012.

Torthaí Forbartha a dtacaíonn Cúnamh 
Éireann leo

 › Bhain os cionn 12,000 atá ag fulaingt le 
SEIF agus le VEID leas as tacaíocht Cúnamh 
Éireann sa bhliain 2012.

 › Tá feabhas ag teacht ar chaighdeán saoil 
dílleachtaí agus leanaí atá leochaileach trí 
thacaíocht síceasóisialta, deontais cothaithe 
agus oideachais a bheith ar fáil. Bhain 4,000 
leas as tacaíocht Chúnamh Éireann sa 
bhliain 2012.

 › Tacaíocht tugtha d’athshlánú na Siombáibe 
trí fheidhmiú an Chiste Idirthréimhseach 
Sláinte (HTF). Léiríonn torthaí go bhfuil 
feabhas tagtha ar fheidhmíocht saoráidí 
sláinte, atá ag cur leis an éileamh ar 
sheirbhísí agus mar gheall go bhfuiltear 
ag fáil réidh le táillí a íocann úsáideoirí i go 
leor institiúidí.
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Roinnt den síol pónairí siúcra a cuireadh ar fáil do bhaill den phobal mar bhealach le neamhshláine bia a cheansú go hinbhuanaithe, dúiche Gwanda, an 
tSiombáib. Grianghraf: Soul’s Comfort, an tSiombáib



O
c

r
a

s
 a

 La
g

h
d

ú
, T

e
a

c
h

T
 a

n
ia

r
 a

 n
e

a
r

T
ú

40

Faigheann dídeanaithe i gcampa Zaatri cúnamh ó (UNHCR) Oifig Ard-Choimisinéir na Náisiún Aontaithe le haghaidh Dídeanaithe le cur ar 
a gcumas a theacht slán agus maireachtáil le linn dóibh a bheith díbeartha ón mbaile (Lúnasa 2012), campa dídeanach Zaatri, an Iordáin. 
Grianghraf: UNHCR/ A. Rummery
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Freagairt 
d’Éigeandálaí
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Ag tacú le beathaí a shábháil agus an fulaingt a tharlaíonn 
de bharr géarchéimeanna daonnúla a mhaolú

Ba bhliain eile a bhí thar a bheith dúshlánach agus deacair 
i dtéarmaí líon agus déine na géarchéime daonnúil ar fud 
an domhain a bhí sa bhliain 2012. Cé go bhfuil cuid mhaith 
d’aird an domhain dírithe ar dheacrachtaí airgeadais i 
ngeilleagair an Iarthair, d’fhág tubaistí daonnúla na céadta 
milliún duine i ngéarghá le cúnamh.
Chuir Éire €102 milliún ar an iomlán ar fáil le linn na 
bliana mar fhreagra ar na tubaistí sin chun beatha 
daoine a shábháil agus le fulaingt a mhaolú.

Bhí coimhlint agus leochaileacht stát ina 
bpríomhchúiseanna leis na géarchéimeanna daonnúla 
sa bhliain 2012. Chuaigh an cogadh sa tSiria in olcas, 
agus tháinig ardú tobann ar an daonra dídeanach mar 
gheall ar an bhforéigean neamh-idirdhealaitheach 
a bhí ag dul i méid agus chuir sé sin go mór le 
riachtanais laistigh den tír. Faoi dheireadh na bliana 
bhí an cogadh ag cur as do cheithre mhilliún duine 
agus b’éigean de os cionn leath mhilliún duine an dul 
ar a dteitheadh chuig tíortha comharsanachta.

Rinne ceannaircigh i dTuaisceart Mhailí iarracht seilbh 
a ghlacadh ar an Rialtas. Bhí go leor fulaingthe agus 
easáitiú ann mar thoradh ar an troid fhíochmhar sin 
rud a chiallaigh gur cuireadh go mór leis an tionchar 
atá ag athrú aeráide agus le luaineacht praghsanna 
bia sa tír sin agus i réigiún Saiheil atá corrach ar aon 
nós. Bhí 4.6 mhilliún duine ar a laghad sa tír nach 
raibh teacht ar bhia acu ag pointe amháin. Chuaigh 
an neamhchobhsaíocht atá in oirthear Phoblacht 
Dhaonlathach an Chongó (DRC) in olcas nuair a thug 
grúpa reibiliúnaithe an M23 faoi fhórsaí an Stáit. Bhí 
muintir an Chongó arís eile leochaileach ó thaobh 
imeaglú, foréigean agus bradaíl sa timpeallacht seo 
a bhí ag fáil níos contúirtí. In ainneoin na síochána 
atá lag, leanadh leis an gcoimhlint agus bhí tuilleadh 
easáitiú idir an tSúdáin Theas agus an tSúdáin. 
D’fhreagair Cúnamh Éireann go tapa agus tugadh 
cúnamh do na daoine ba leochailí agus ba mhó a bhí 
faoi thionchar ag na géarchéimeanna casta seo.

Ba mhór an chabhair nár tharla tubaistí nádúrtha sa 
bhliain 2012 ar an scála céanna is a tharla sna blianta 
roimhe sin. Ní féidir a rá, áfach, nár chuir siad as go 
mór do dhaoine. Bhí tionchar ag tubaistí nádúrtha ar 
106 milliún duine in 2012 agus chosain sé sin $140 
billiún ar an iomlán. Tharla tubaistí nádúrtha in áiteanna 
chomh héagsúil le Nua-Eabhrac, an Spéirling Sandy, 
agus an Tíofún Bopha sna hOileáin Fhilipíneacha, rud 
a chuireann ar na súile dúinn nach bhfuil aon áit ar 
domhan saor ó thionchar ollmhór na tubaiste nádúrtha. 
Bhí tionchar ag briseadh amach calair i Siarra Leon, an 
ceann ba mheasa le 15 bliain, ar níos mó ná 20,000 
duine. Bhí Cúnamh Éireann ar an bhfód, i gcomhar lena 
chomhpháirtithe le cúnamh a thabhairt do na daoine ba 
leochailí a theacht slán ón tubaiste.

Bhain na daoine sin is mó a raibh gá acu leis mar 
gheall ar ghéarchéimeanna daonnúla a ndéantar 
dearmad orthu go minic mar go bhfuil siad ar bun 
chomh fada sin, i dtíortha ar nós Poblacht na hAfraice 
Láir, An Éimin, an tSomáil, Sead, an Sahára Thiar, 
Poblacht Dhaonlathach an Chongó, an tSúdáin agus 
an tSúdáin Theas agus an Chóiré Thuaidh leas as 
flaithiúlacht mhuintir na hÉireann sa bhliain 2012.

Léirigh an líon mór éigeandálaí sa bhliain 2012 an 
tábhacht a bhaineann le cur le teacht aniar na ndaoine 
sin is boichte ar domhan. Chomh maith le freagairt 
nuair a tharlaíonn an ghéarchéim, táimid ag cur lena 
gcuid oibre i gcónaí chun a chinntiú go gcuidíonn ár 
maoiniú le pobail le cur lena dteacht aniar ionas go 
mbeidh ar chumas daoine aonair, pobail, agus fiú 
tíortha iomlána atá faoi réir ag géarchéim, tionchar 
cruatain a mheas níos fearr, déileáil níos fearr leo 
agus teacht astu, gan a gcuid ionchas fadtéarmach 
féin a chur i mbaol.

Lean Éire le tacaíocht a thabhairt do dhea-chleachtas 
idirnáisiúnta ó thaobh freagra daonnúil, tríd, mar 
shampla, an méid a chuireann sí le Príomh-Chiste 
Práinnfhreagartha na Náisiúin Aontaithe (CERF). 
Bunaíodh CERF le cúnamh daonnúil iontaofa níos 
tráthúla a chur ar fáil le dul i bhfóirithint orthu siúd 
atá faoi thionchar géarchéime ag tubaistí nádúrtha 
agus coimhlintí armtha.Chuir Éire €10 milliún ar fáil 
don CERF sa bhliain 2012, agus chiallaigh sé sin go 
rabhamar ar an seachtú cuiditheoir ba mhó a bhí ag 
an gCiste ó bunaíodh é sa bhliain 2006.

Rinne Éire socrú freisin le seacht lastas earraí 
faoisimh a bhí riachtanach a sheoladh óna cuid 
stoic a bhí in áit cheana féin chuig éigeandálaí i 
Buircíne Fasó, Poblacht Dhaonlathach an Chongó, 
an Iordáin, an Nígir, an Úcráin, na Filipínigh agus 
sa Tuirc. Ar deireadh, faoi Thionscnamh Práinn-
Fhreagartha na hÉireann, rinneadh 36 duine imlonnú 
ón gCór Práinn-Fhreagartha sa bhliain 2012, grúpa 
oibrithe deonacha atá oilte agus a mbíonn scileanna 
acu agus a bhíonn ar fáil ar ghearrfhógra le dul 
i mbun oibre i riochtaí daonnúla éigeandála. Tá 
láithreacht fir agus mná as Éirinn i roinnt de na 
ceantair sin ar domhan is dúshlánaí agus is mó a 
bhfuil trioblóid mar chomhartha feiceálach ó thaobh 
tiomantas buanseasmhach na hÉireann do ghníomh 
daonnúil idirnáisiúnta.

Cás-staidéar Mhailí

Freagairt d’Éigeandálaí
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Ag cuidiú le teaghlaigh atá 
ar a dteitheadh ó choimhlint

D’fhág Fanta Poudiougou agus a teaghlach an baile, a 
gcuid earraí pearsanta agus a slí bheatha taobh thiar 
dóibh i nGao, nuair a ghlac reibiliúnaithe seilbh ar 
thuaisceart Mhailí i mí na Samhna.

Bhí cúrsaí go dona ag Fanta agus ag a theaghlach ar 
bhaint amach Bamako , príomhchathair Mhailí agus 
gan a fear céile in éineacht léi, bhí siad gan teach, 
ar bheagán bia agus ní raibh de mhaoin phearsanta 
acu ach an mhéid a bhí ar a gcumas a iompar. 
D’fhéadfadh an cás a bheith níos measa murach go 
bhfuair Fanta agus a teaghlach cúnamh airgid ar an 
bpointe. Chiallaigh sé sin go raibh ar a cumas áit ar 
cíos a aimsiú, bia cothaitheach a cheannach agus gnó 
próiseála piseanna talún a thosú agus an t-im óna 

piseanna talún a dhíol le hioncam beag a shaothrú.

Tá siad ar a ndícheall ag iarraidh filleadh ar a mbaile 
féin i nGoa lá éigin le bheith in éineacht leis an gcuid 
eile dá muintir, ach níl aon seasmhacht ag baint 
leis an gcor ansin. Idir an dá linn, tá tearmann de 
chineál éigin ag Fanta agus ag a teaghlach, rud a 
bhí indéanta trí chlár atá á fheidhmiú ag an Catholic 
Relief Services, a fhaigheann tacaíocht ó Thrócaire 
agus maoiniú ó Chúnamh Éireann. Tá díol sé mí de 
thacaíocht ríthábhachtach curtha ar fáil do 4,000 
teaghlach atá leochaileach, daoine ar nós Fanta.

Cuireann cúnamh airgid ar chumas teaghlaigh 
easáitithe tosaíocht a thabhairt don bhealach a 
oireann dóibh a gcuid airgid a chaitheamh, a láidríonn 
a meoin úinéireachta, smacht agus dínit.

Fanta Poudiougou agus a leanbh atá 3 bliana d’aois i Bamak, Mailí. Grianghraf: Trócaire/CRS (Catholic Relief Services)
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Tacaíonn Cúnamh Éireann le feirmeoirí rochtain a bheith acu ar ionchuir ar nós síolta agus ar leasacháin. Leathann feirmeoirí an leasacháin 
le lámh sna páirceanna, Cholima Agro-Scientific Research Institute, An Tansáin, Grianghraif: Pieternella Pieterse
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Na Tosaíochtaí atá againn

Ocras
Timpeallacht
Comhionannas
Inscne
Rialachas
Oideachas
Sláinte
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Tar éis an mholta ón Tascfhórsa Ocrais sa bhliain 
2008, gheall an Rialtas a chinntiú go raibh an t-ocras 
lárnach i bhfreagra na hÉireann trí sprioc a leagan 
síos go gcaithfí 20% de bhuiséad Cúnamh Éireann sa 
bhliain 2012 ar throid in aghaidh an ocrais ar fud an 
domhain– sprioc é sin atá bainte amach.

Inniu, tá níos mó ná 30% de leanaí óga ag fulaingt 
ó dhroch-chothú de chineál éigin, agus tá iarmhairtí 
millteacha aige sin ar shláinte, foghlaim, cumas 
tuillimh amach anseo, forbairt gheilleagrach, 
teacht aniar agus slándáil. Is féidir timthriall na 
bochtaineachta a bhriseadh trí infheistíocht a 
dhéanamh i gcothú. Tá Éire chun tosaigh ó thaobh 
fadhb cothaithe phobal bhochta an domhain a chur i 
gceartlár na n-iarrachtaí forbartha domhanda.

Sa bhliain 2012, lean Éire le bheith ina habhcóide 
láidir don Ghluaiseacht, An Cothú a Uas-Scálú (SUN), 
tionscnamh domhanda a dhíríonn ar thearc-chothú 
a throid, go háirithe i máithreacha agus leanaí. 
Feidhmíonn SUN i gcomhar le comhpháirtithe 
forbartha, le heagraíochtaí neamhrialtasacha agus 
leis an earnáil phríobháideach ó thaobh cothú a 
dhéanamh ar chláir a bhfuil soláthar bia atá sláintiúil 
agus treisithe mar thoradh air le míchothú a chosc 
agus déileáil leis. Tá cur chuige SUN corpraithe ag 
Cúnamh Éireann san obair ar fad atá idir lámha againn 
le príomhthíortha comhpháirtíochta san Afraic.

Lean Éire le maoiniú a dhéanamh ar an 
gComhghuaillíocht Talún Idirnáisiúnta, a dhíríonn 
ar shaincheist na slándála agus ar chearta talún 
ban a láidriú, mar go bhfuil rochtain ar an talamh 
ríthábhachtach le slándáil bia agus cothaithe a 
bhaint amach.

Mar gheall go raibh Éire ag tabhairt faoi Uachtaránacht 
an AE sa chéad leath de 2013, bhí cuid mhaith den 
bhliain 2012 tiomanta don phleanáil agus don obair 
ullmhúcháin a bhí riachtanach chun a chinntiú go 
mbeadh Uachtaránacht rathúil le dea-thorthaí againn. 
Bhí béim na hÉireann ar ghníomh láidir i gcoinne an 
ocrais agus an mhíchothaithe ag leibhéal AE. Díríodh a 
cuid iarrachtaí ar a chinntiú go ndéanfaidh ullmhúchán 
leordhóthanach ar líon príomh-thionscnamh AE maidir 
le slándáil bia agus cothaithe a bheidh le ceadú le linn 
na hUachtaránachta. Go sonrach, rinne pleanálaithe 
Uachtaránachta na hÉireann an bhunobair ar ionchur 
sa Chumarsáid ar Chothú an Choimisiúin Eorpaigh, 
agus é mar aidhm leis go nglacfadh Comhairle 
Gnóthaí Eachtracha an AE leis le linn Uachtaránacht 
2013. Díríodh obair freisin ar Phlean Feidhmithe 
Slándála Bia AE a chur le chéile.

D’aithin Cúnamh Éireann an ról tábhachtach atá 
ag taighde talmhaíochta i bhforbairt dhomhanda. 
Sa bhliain 2012 leanamar le tacaíocht a thabhairt 
don CGIAR (an Grúpa Comhairleach um Thaighde 
Idirnáisiúnta Talmhaíochta), cuibhreannas atá 
tiomanta don bhochtaineacht a laghdú, cur le 
slándáil bia agus le feabhas a chur ar shláinte agus 
ar chothú trí thaighde talmhaíochta. Go háirithe, 
thugamar tacaíocht don CGIAR i leith a gcur chuige 
ilghnéitheach níos cuimsithí chun an taighde 
ríthábhachtach seo a stiúradh agus an gá atá ann 
chun a chinntiú go rachaidh an taighde chun leasa 
d’fheirmeoirí bochta na ngabháltas bheaga, go 
háirithe na mná.

Mar thír ag a bhfuil taithí stairiúil ar ghorta, tá Éire chun 
tosaigh i gcónaí maidir lena beartas forbartha le dul i 
ngleic leis an ocras.

Na tosaíochtaí atá againn

Ocras
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Tá athrú aeráide agus guaiseacha timpeallachta ar 
nós truailliú nó díghrádú comhshaoil ag bagairt ar 
shlí bheatha ar ar fhorbairt na ndaoine. Bhain ardú 
teochta sna Stáit Aontaithe sa bhliain 2012 go leor 
cainte amach sna meáin mar gheall ar an tionchar a 
bhí ag an aimsir seo ar fhás arbhair agus barra eile. 
Bhí an ceangal idir athrú aeráide agus slándáil bia 
rí-shoiléir, agus tá an scéal sin i bhfad níos tromchúisí 
do na pobail is boichte agus is leochailí i dtíortha atá i 
mbéal forbartha.

Tá tionchar atá ag dul ag méid ag tréimhsí droch-
aimsire ar shlí bheatha na ndaoine is boichte ar 
domhan. Mar shampla, tá tionchar ag patrúin aimsire 
nach féidir a thuar ar tháirgeacht barra sealbhóirí 
beaga agus is féidir le tréimhsí de dhrochaimsir 
neamhghnách a tharlaíonn go tobann fíor-
dhrochthionchar a bheith acu ar an dul chun cinn atá 
déanta trí fhorbairt mura bhfuil straitéisí um laghdú 
baol tubaiste i bhfeidhm. Mar geall gur aithníodh an 
drochthionchar a imríonn tréimhsí d’fhíor-dhrochaimsir 
ar shaol na ndaoine sin is boichte ar domhan lean 
Cúnamh Éireann orthu sa bhliain 2012 ag tabhairt 
tacaíocht d’obair Institiúid na Náisiún Aontaithe 
um Laghdú Riosca Tubaiste (UNISDR). Stiúrann 
an UNISDR na hiarrachtaí domhanda le freagraí 
rialtais a fheabhsú maidir le tubaistí a bhaineann le 
haeráid agus le tubaistí eile. Bhí fócas faoi leith ag 
a gcuid oibre le blianta beaga anuas ar thacaíocht a 
thabhairt do chumas tíortha agus cathracha freagairt 
go héifeachtach do thréimhsí drochaimsire.Chun 
cabhair a thabhairt do thíortha atá i mbéal forbartha 
le haghaidh a thabhairt ar thionchar athrú aeráide tá 
Éire tiomanta do chur le tionscnamh Mearmhaoiniú 

Tosaigh domhanda atá dírithe ar US$30 billiún a 
sholáthar le dul i ngleic le hathrú aeráide. Bhí thart ar 
€111 milliún ar an iomlán curtha ar fáil ag Éirinn faoi 
dheireadh na bliana 2012 do Mhearmhaoiniú Tosaigh.

Sa bhliain 2012 chuir Éire tacaíocht ar fáil don 
Eagraíocht Mheiteareolaíoch Dhomhanda (WMO). Tá 
an WMO ag forbairt creat domhanda do sheirbhísí 
aeráide. Cuirfidh forbairt a dhéanamh air agus 
eolas aeráide eolaíochtbhunaithe a ionchorprú i 
bpleanáil, beartas agus cleachtas ar scálaí náisiúnta, 
réigiúnacha, domhanda an deis ar fáil le bainistíocht 
níos fearr a dhéanamh ar an mbaol ó athrú aeráide 
agus cabhróidh sé le dul in oiriúint d’athrú aeráide. 
Ag leibhéal tíre san Aetóip thosaíomar ag obair leis 
an leis an WMO agus leis an eagraíocht náisiúnta 
mheitéareolaíocht le feabhas a chur ar chaighdeán 
agus ar sheachadadh eolas ar fhaisnéis aimsire do 
shealbhóirí beaga, le cur ar a gcumas cinneadh níos 
fearr a dhéanamh ó thaobh oibríochtaí cur agus 
bainte barraí.

Tugadh aitheantas d’obair Chúnamh Éireann ar 
bhainistíocht dobhardhroim san Aetóip sa bhliain 
2012 nuair a bronnadh an Duais Equator ag comhdháil 
Rio +20 ar phobal a bhí ag fáil tacaíocht uathu. Chuir 
an obair i Tigray feabhas agus rinne athghiniúint 
ar acmhainní nádúrtha, cuireadh le hioncam agus 
slándáil bia agus soláthraíodh sochair shóisialta, agus 
ag an am céanna cuireadh le teacht aniar na ndaoine 
maidir le hathrú aeráide.

Tá go leor de na daoine is boichte agus is leochailí ar 
domhan ag brath ar an timpeallacht ina bhfuil siad, agus 
teastaíonn ithir thorthúil, uisce glan agus sócmhainní 
nádúrtha ríthábhachtach eile uathu le cur ar a gcumas 
maireachtáil go maith agus go sláintiúil.

An Timpeallacht

Na tosaíochtaí atá againn
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Tá an obair le comhionannas inscne mar chroí chuid de 
chlár Chúnamh Éireann agus tá dhá chúis leis sin.

Ar an gcéad chúis, is ionann cearta na mban agus 
cearta daonna. Ar an dara cúis, bíonn tionchar ag 
comhionannas inscne agus ag cumasú na mban ar 
an dul chun cinn ar an oiread sin saincheisteanna 
tosaíochtaí eile, lena n-áirítear dul i ngleic le hocras 
agus le tearc-chothú, agus ag feidhmiú chun cur 
le geilleagair atá cothrom agus a bhfuil teacht 
aniar iontu.

Tá na mná mar fheirmeoirí, máithreacha agus 
tomhaltóirí ina bpríomhghníomhairí le dul i ngleic 
le hocras agus le tearc-chothú. Tá Éire tiomanta do 
chomhionannas inscne a chur chun cinn ó thaobh 
rochtain ar acmhainní talmhaíochta, ar nós talamh, 
creidmheas agus teicneolaíochtaí nua. Déantar é 
sin trí chur le hacmhainn agus le hidirphlé beartas le 
haireachtaí talmhaíochta, chomh maithe le tacaíocht a 
thabhairt d’eagraíochtaí neamhrialtasacha atá ag obair 
ar chomhionannas inscne agus ar thalmhaíocht.

Sa bhliain 2012, lean Éire lena thacaíocht do 
thionscadal International Homestead Gardens Helen 
Keller sa Tansáin, a chuireann le hacmhainn agus le 
rochtain ar ionchur talmhaíocht do ghrúpaí ban chun 
cabhair a thabhairt dóibh bia atá saibhir i gcothuithe a 
chur ar fáil dóibh féin agus dá gcuid teaghlaigh.

Tugann Éire tacaíocht láidir do Mhná NA agus 
cuireadh €1.5 milliún ar fáil don eagraíocht sa bhliain 
2012. Tá cumasú eacnamaíochta na mban mar 
príomhthosaíocht ag Mná NA, lena n-áirítear cearta 
talún agus comharbais na mban a láidriú.

Bhí tionchar díréireach ag athrú aeráide ar na mná 
agus táimid tiomanta d’oibriú le haghaidh a thabhairt 
air seo trí thacaíocht a thabhairt d’iarrachtaí le 
comhionannas inscne a chur chun cinn sna freagraí i 
leith athrú aeráide.

Tá guth a thabhairt do na mná ó thaobh cinneadh a 
dhéanamh ag gach leibhéal den tsochaí, ón mbaile 
go dtí an pharlaimint, mar ghné thábhachtach 
eile le rannpháirtíocht a thabhairt do na mná agus 
iad a chumasú le dul i ngleic le hocras. Tá an 
maoiniú don chlár comhionannas inscne an Aontais 
Idirpharlaiminteach, a oibríonn le parlaimintí lena 
mbaineann ionadaíocht agus cuntasaíocht níos mó 
trí thacaíocht a thabhairt do níos mó rannpháirtíochta 
a bheith ag na mná mar shampla do thacaíocht 
na hÉireann d’ionadaíocht pholaitiúil na mban sa 
bhliain 2012.

Tá mná atá sláintiúil, ar a bhfuil oideachas agus atá 
cumasaithe in ann an t-eolas agus an taithí luachmhar 
atá acu a chur i bhfeidhm agus cinntí á ndéanamh sa 
bhaile agus i bpobail ar conas is fearr dul i ngleic le 
hocras agus le tearc-chothú. Bhí tacaíocht a thabhairt 
do rochtain chothrom ar oideachas ar ardchaighdeán 
agus ar sheirbhísí sláinte, feidhmiú le máithreachas 
sábháilte a chinntiú agus le smacht a thabhairt do na 
mná ar a gcuid torthúlachta féin agus dul i ngleic le 
foréigean i gcoinne na mban mar thosaíochtaí croíláir 
an chláir ar leanadh leo sa bhliain 2012.

Our Priorities

Comhionannas Inscne

Na tosaíochtaí atá againn
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Domhan Amháin, Todhchaí Amháin: Déanann Beartas 
na hÉireann um Fhorbairt Idirnáisiúnta soiléir go bhfuil 
rialachas níos láidre, baint amach cearta daonna - lena 
n-áirítear comhionannas inscne – agus cuntasacht níos 
fearr ina dtiománaithe láidre le hocras a laghdú, cur le 
teacht aniar agus forbairt inbhuanaithe a chur chun cinn.

Thug Cúnamh Éireann tacaíocht sa bhliain 
2012 d’iarrachtaí rialachais ar fud an chláir 
agus i gcomhpháirtíocht le rialtais, eagraíochtaí 
neamhrialtasacha agus gníomhaireachtaí iltaobhacha 
ar nós na Náisiúin Aontaithe. Baineadh torthaí amach 
i réimsí ar nós trédhearcacht agus cuntasacht níos 
fearr, cur chun cinn agus cosaint cearta daonna, agus 
láidriú spáis le haghaidh eagraíochtaí sochaí sibhialta, 
rochtain níos fearr i ndáil le ceartas agus institiúidí 
níos láidre le haghaidh forbairt éifeachtach.

Lean Cúnamh Éireann le tacaíocht a thabhairt 
do thionscnamh cuntasacht ar fud na dtíortha 
comhpháirtíochta, mar shampla, trí thacaíocht a 
thabhairt don Chlár Cuntasachta Sóisialta san Aetóip 
agus don tSaoráid Rialachais Daonlathach in Uganda.

Tugadh tacaíocht Chúnamh Éireann do Chumann na 
bParlaiminteoirí Eorpacha le haghaidh na hAfraice 
(AWEPA) chuig leibhéal eile sa bhliain 2012 nuair 
a cuireadh le hiarrachtaí cur le feidhm cuntasachta 
parlaimintí i dtíortha atá i mbéal forbartha. Trí 
thacaíocht a thabhairt do Thrédhearcacht Idirnáisiúnta, 

leanadh le hiarrachtaí frith-éillithe, ar nós níos mó na 
75 Ionad Comhairle Dlí agus Abhcóideachta a bhunú 
i níos mó na 50 tír, a chuireann tacaíocht ar agus 
cúnamh ar fáil do dhaoine maidir le saincheisteanna 
frith-éillithe ar fud an domhain.

Tá níos mó béime a chur freisin ar thacaíocht a 
thabhairt do thíortha atá i mbéal forbartha ó thaobh 
a gcuid iarrachtaí cur lena n-ioncam féin, rud atá 
ríthábhachtach ó thaobh forbairt inbhuanaithe. Trí 
thacaíocht a thabhairt do Chlár Cánach agus Forbartha 
an OECD, mar shampla, tá feabhas thar na bearta 
tagtha ar riarachán cánach Vítneam maidir lena 
chumas a chuid rialacha aistrithe praghsanna a chur 
i bhfeidhm. Cuireadh tús le hullmhúcháin sa bhliain 
2013 maidir le tionscnamh nua, Cigirí Cánach gan 
Teorainneacha, a sholáthróidh saineolaithe iniúchta 
cánach do thíortha atá i mbéal forbartha. Cuireadh 
tacaíocht ar fáil freisin d’Fhóram Riarachán Cánach 
na hAfraice a chuireann comhoibriú frithpháirteach 
chun cinn agus a dhéanann éascú air i measc riarthóirí 
cánach na hAfraice.

Our PrioritiesOur Priorities

Rialachas

Na tosaíochtaí atá againn
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Tá dlúthcheangal idir sláinte, cothú agus teacht aniar – 
mar go bhfuil daoine sláintiúla, dea-chothaithe in ann 
déileáil níos fearr le suaitheadh agus le strus. Tá droch-
thionchar ag míchothú ar an tsláinte.

Bíonn tionchar ag drochshláinte ar rochtain ar chothú 
ceart. Is timthriall atá ann agus timthriall a mbíonn 
leanaí níos measa as mar gheall air. Cuireann an 
timthriall le leochaileacht daoine i leith breoiteachta 
ó ionfhabhtaithe agus seadáin. Bíonn tionchar aige ar 
fhorbairt fhisiciúil agus ar fhorbairt meabhrach agus 
déanann sé lagú ar chumas déileála, táirgiúlachta 
agus ar chumas an phobail iomlán a theacht slán 
ón mbochtaineacht.

Mar sin tá feabhas a chur ar an tsláinte mar chuid 
lárnach den fhorbairt inbhuanaithe, go háirithe 
luathbhrath agus cóir leighis do bhreoiteachtaí 
tromchúiseacha a d’fhéadfadh a bheith ann. Chuige 
sin, tá os cionn €100 milliún caite ag Cúnamh Éireann 
ar shláinte agus ar SEIF agus VEID sa bhliain 2012.

Tá torthaí atá thar a bheith dearfach léirithe ag an 
gCiste Domhanda le dul i ngleic le SEIF, Eitinn agus 
Maláire (GFATM); tá laghdú tagtha ar ghalair agus 
ar bhás a bhaineann le hionfhabhtú SEIF , Eitinn 
agus Maláire. Thug an ciste cúnamh do 3.6 milliún 
duine idir na blianta 2002 agus 2012 le teiripe 
frith-aisvíreasacha fáil, fuair 9.3 milliún duine cóir 
leighis Eitinne agus rinneadh maoiniú ar 270 milliún 
líontán leapa chun maláire a chosc. Sábháladh 8.7 
milliún duine ar an iomlán. Bhí an tír rannpháirteach 
ag leibhéil Boird an GFATM sa bhliain 2012 chun a 
chinntiú gur cuireadh athchóirithe i bhfeidhm leis an 
eagraíocht a dhéanamh níos éifeachtúla.

Chuir tacaíocht na hÉireann don Chomhaontas 
Domhanda le haghaidh Vacsaíní (GAVI) agus 
Imdhíonadh leis an leibhéal is airde clúdach vacsaíne 

in aghaidh galair i leanaí óga is mó riamh a chur ar 
fáil. Tá leathadh amach déanta ar vacsaíní nua leis na 
galair is coitianta a mharaíonn leanaí ar fud a domhain 
a chosc, ar nós buinneach agus niúmóine, galar a 
fhágann leanaí ar bheagán cothú agus leochaileach 
fiú má thagann siad tríd. Chiallaigh an tacaíocht a thug 
GAVI do na cláir imdhíonta náisiúnta gur seachnaíodh 
bás os cionn 5.5 milliún duine.

Tugann Éire agus lucht maoinithe eile, lena n-áirítear 
an Gates Foundation tacaíocht d’fhorbairt earraí 
tharrthála in aghaidh galair atá níos forleithne 
i measc na mbocht. Cruthaítear na hearraí sin 
trí chomhpháirtíochtaí poiblí-príobháideach 
neamhbhrabúis agus díríonn siad ar ghalair a 
ndéanann na cuideachtaí drugaí príomhshrutha 
neamhaird dóibh, lena n-airítear SEIF, Eitinn 
agus Maláire.

I sampla amháin meastar gur shábháil an Medicines 
for Malaria Venture (MMV) 24,000 duine óg laistigh 
de thréimhse 18 mí trí sheachadadh a dhéanamh ar 
3.2 milliún fial de chóir leighis maláire in-insteallta ar 
a dtugtar Artesunate. Chiallaigh an rathúlacht sin go 
ndearna chúig thír dár dtíortha comhpháirtíochta, an 
Aetóip, an Libéir, an Mhaláiv, an Mhósaimbíc agus 
Uganda athbhreithniú ar a dtreoirlínte sláinte náisiúnta 
leis an gcóir leighis nua seo a thógáil san áireamh. 
Tá forbairt agus seachadadh déanta ag an MMV 
ón mbliain 2009 ar os cionn 170 milliún cóir leighis 
den druga ar a dtugtar Coartem, an chéad druga 
frithmhaláire riamh atá áisiúil do leanaí, in os cionn 30 
tír atá faoi réir ag leibhéil eindéimeach maláire, agus 
sábháladh na mílte daoine óga mar thoradh air sin.

Our Priorities

Sláinte

Na tosaíochtaí atá againn
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Oideachas

Na tosaíochtaí atá againn

Is ceart bunúsach atá san oideachas agus cuid 
ríthábhachtach den troid in aghaidh na bochtaineachta 
agus an ocrais. Tá dul chun cinn mór déanta sa domhan 
le deich mbliana anuas chun a chinntiú go gcláraítear níos 
mó leanaí sa scoil.

Mar sin féin, níl 61 milliún leanbh, atá in aois 
bunscoile, ag freastal ar scoil fós. Tá os cionn 40% 
de na leanaí sin nach bhfuil ag freastal ar scoil ina 
gcónaí i gceantair atá faoi réir ag coimhlint. Tá an 
caighdeán oideachais ina dhúshlán mór freisin mar go 
bhfuil leanaí ag fágáil na scoile gan litearthacht agus 
uimhríocht bhunúsach.

Cuireann Cúnamh Éireann fócas láidir ar oideachas 
a chur ar chailíní. Chomh maith leis an oideachas a 
bheith mar cheart ag gach duine, téann oideachas 
a chur ar chailíní chun leasa dá dteaghlaigh agus 
dá bpobail chomh maith leo féin. Beidh ar chumas 
cailíní le hoideachas atá ar ardchaighdeán roghanna 
eolasacha a dhéanamh, rud a chuireann le folláine 
sóisialta agus geilleagrach a dtíortha trí shláinte agus 
leasa a chur chun cinn don chéad ghlún eile. Mar sin 
féin tá 775 milliún duine sa domhan inniu nach bhfuil 
ar a gcumas léamh, agus is mná atá i beagnach dhá 
thrian dóibh sin. Tá feabhas mór tagtha ar chlárú 
cailíní sa bhunscoil le deich mbliana anuas ach fós 
ní chríochnaíonn go leor acu sin an bunoideachas 
agus ní théann go leor eile acu ar aghaidh 
chuid meánoideachas.

Le linn na bliana 2013, lean Cúnamh Éireann ag 
obair le heagraíochtaí sochaí sibhialta, le haireachtaí 
oideachais i dtíortha comhpháirtíochta, agus leis an 
gCiste Domhanda le haghaidh Oideachais chun a 
chinntiú go bhfuil oideachas atá ar ardchaighdeán 
á chur ar fáil do níos mó leanaí le linn na bliana. Tá 
eagraíochtaí neamhrialtasacha oideachais áitiúil 
ag feidhmiú ag leibhéal pobail sa tSaimbia, le 
tacaíocht ó Chúnamh Éireann le rannpháirtíocht 
leanaí atá leochaileach, go háirithe cailíní a choinneáil 
ar scoil. Rinneadh forbairt ar chóras náisiúnta le 
gnóthachain foghlama bunoideachais a meas sa 
Mhósaimbíc le tacaíocht ó Chúnamh Éireann agus 
rinneadh comhlánú ar sin trí thacaíocht a chur ar fáil 
d’eagraíochtaí neamhrialtasacha áitiúla le feabhas 
a chur ar ábhair teagaisc agus foghlama agus ar an 
timpeallacht i scoileanna tuaithe.

Chuir rannpháirtíocht na hÉireann sa 
Chomhpháirtíocht Domhanda le haghaidh Oideachais 
sa bhliain 2012 le seirbhís oideachais a leathadh go 
hocht dtír bhreise, agus tá cúig cinn acu sin faoi réir 
ag coimhlint le líon mór leanaí nach bhfuil ag freastal 
ar scoil.

Tugann Eamon Gilmore T.D., An Tánaiste agus Aire Gnóthaí Eachtracha agus Trádála, cuairt ar shluma Makuru sa Chéinia, i mí Iúil 2012. 
Grianghraif: Tony Karumba AFP
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Greceria Mayombo, Tionscnóir Sorn le tionscadal Concern Universal faoin tuath sa Mhaláiv, atá ag díriú ar shoirn le haghaidh cócaireachta a 
chur ar fáil atá níos éifeachtúlaí ó thaobh breosla. Grianghraf: Concern Universal
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Na Comhpháirtithe Forbartha atá Againn

Eagraíochtaí 
Neamhrialtasacha 
agus Eagraíochtaí 
Iltaobhacha
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Eagraíocht Neamhrialtasacha

Na Comhpháirtithe Forbartha atá Againn

Tá comhpháirtíocht láidir ag Cúnamh Éireann le raon 
leathan eagraíochtaí sochaí sibhialta, lena n-airítear 
eagraíochtaí neamhrialtasacha Éireannacha (NGOnna).

Cuirtear cion suntasach de mhaoiniú Chúnamh 
Éireann trí eagraíochtaí neamhrialtasacha forbartha, 
a léiríonn an méid atá á chur acu leis an troid in 
aghaidh na bochtaineachta agus na héagóra. Tá 
seasamh maith ag eagraíochtaí neamhrialtasacha 
agus iad ag feidhmiú ag leibhéal pobail le dul i ngleic 
le bochtaineacht agus le hocras agus smacht na 
ndaoine bochta ar chinntiú a mbíonn tionchar acu ar a 
saol a láidriú.

Sa bhliain 2012 cuireadh 25% de chúnamh oifigiúil 
forbartha (ODA) na hÉireann ar fáil trí eagraíochtaí 
sochaí sibhialta. Trí oibriú le Dóchas, brathchomhlacht 
eagraíochtaí neamhrialtasach forbartha na hÉireann, 
láidrigh Cúnamh Éireann a chomhpháirtíocht le 
heagraíochtaí neamhrialtasacha Éireannacha agus 
idirnáisiúnta sa bhliain 2012, trí chur chuige atá 
bunaithe ar thorthaí a chur i bhfeidhm. Tá gach 
eagraíocht neamhrialtasach bunaithe ar shraith 
thorthaí atá soiléir agus a bhfuiltear ag súil leo agus 
ar dhlúthchreat tuairiscithe agus monatóireachta. 
Cuirtear tacaíocht Chúnamh Éireann ar fáil do chláir 

agus do thionscadail a léiríonn cuntasacht i ndáil le 
pobail, cuspóirí réalaíocha, straitéisí soiléire agus 
fócas láidir atá dírithe ar thorthaí. Tá béim faoi leith 
á chur ar bhaint amach torthaí atá sainmhínithe 
go soiléir nó athruithe dearfacha i saol grúpaí 
sainiúla grúpa fir agus mná atá bocht i dtíortha atá i 
mbéal forbartha.

Tá tacaíocht Chúnamh Éireann á chur ar fáil i 
gcomhpháirtíocht le Dóchas agus Comhlámh, an 
cumann d’oibrithe agus d’oibrithe deonacha atá 
tagtha ar ais, le cumas eagraíochtaí neamhrialtasacha 
na hÉireann a fhorbairt agus chun sár-chleachtas 
san earnáil a chinntiú. Oibríonn eagraíochtaí 
neamhrialtasacha ar raon saincheisteanna lena 
n-airítear, sláinte, oideachas, talmhaíocht agus slí 
bheatha, comhionannas inscne, míchumas, rialachas 
agus cearta daonna. Is ionann na cás-staidéir seo 
a leanas agus roinnt samplaí den obair a rinne ár 
gcomhpháirtithe in eagraíochtaí neamhrialtasacha sa 
bhliain 2012.
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Buaiteoir an Bhanlaoch Bia, Ester Jerome Mtegule, Iyenge, an Tansáin Láir. Grianghraf: Barry McCall/Oxfam

Eagraíocht Neamhrialtasacha

Cás-staidéar

Banlaochra Bia

Ainmníodh Ester Jerome Mtegule mar Mama 
Shujaa Wa Chakula nó mar Bhanlaoch Bia Oxfam na 
hÉireann, cuireadh an comórtas seo ar siúl den chéad 
uair sa bhliain 2011. Is ionann comórtas an Bhanlaoch 
Bia agus tionscnamh atá faoi stiúir Oxfam, a 
fhaigheann tacaíocht ó Chúnamh Éireann, a aithníonn 
agus a thacaíonn leis an ról ríthábhachtach atá ag na 
mná ina gcothú féin agus i gcothú a gcuid teaghlaigh.

Déantar comórtas na mBanlaoch Bia a cheiliúradh mar 
gheall ar chur go rathúil le táirgeadh bia, a nuálaíochtaí 
a roinnt agus próifíl na mbanfheirmeoirí, a chuireann 
an chuid is mó de bhia na Tansáine ar fáil a ardú.

D’ardaigh Ester, a sholáthraíonn dá cúigear leanbh 
agus dá máthair ar a feirm i Lyenge, sa Tansáin, an 
toradh ón mbarra sorgam ó chúig mála go 75 mála in 
aghaidh na bliana.

Thug vótáil phoiblí an chéad duais d’Ester sa 
chomórtas atá ar stíl teilifíse réaltachta. Bhí sí 
i gcomórtas le naonúr iomaitheoirí eile a bhí 

roghnaithe as 7,000 iontráil, ó ‘champa aclaíochta’ 
feirmeoireachta. Chuaigh scéalta dochreidte na 
mbanfheirmeoirí seo i bhfeidhm go mór ar an tír, 
agus d’eascair díospóireachtaí maidir le ról na mban i 
dtáirgeacht bia ag leibhéal náisiúnta as sin.

Cuireann an comórtas a meastar a fhéachann 25 
milliún duine de mhuintir na Tansáine air, le feasacht 
ar chearta na mban, athrú aeráide, feirmeoireacht 
inbhuanaithe agus VEID agus teileachumarsáid 
san fhiontraíocht.

Déanann Ester ionadaíocht anois ar fheirmeoirí ar 
a comhairle áitiúil agus roinneann sí an tarracóir, an 
duais a bronnadh uirthi, laistigh dá pobal. Thaisteal 
Ester, a ainmníodh mar dhuine de Rogha 10 Global 
Food Trailblazers AlertNet sa bhliain 2012, go 
hidirnáisiúnta ag caint faoin ról ar scála beag atá 
ag banfheirmeoirí.

“Déanfaidh mé mo dhícheall le tacaíocht a thabhairt 
do bhantáirgeoirí bia” a dúirt Ester. “Tugann siad an 
tsíocháin agus an suaimhneas chun a dteaghlaigh 
agus chun an náisiúin ina iomláine. Agus tugann siad 
an tsaoirse. Mionnaím duit nach ionann teaghlach 
nach bhfuil slándáil bia acu agus teaghlach atá saor”.
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Taispeánann Ahmed Yimer teif a fásadh ó síolta feabhsaithe a chuir Concern Worldwide ar fáil, le tacaíocht ó Chúnamh Éireann, a bhain sé 
ar cheap leath acra i South Wollo, in ardchríocha na hAetóipe. Grianghraf: Elizabeth Molloy, Concern Worldwide

Cás-staidéar

Ag cur leis na fómhair 
san Aetóip

Tá teif á fhás ag Ahmed Yimer ar fheirm bheag in 
ardchríocha na hAetóipe, chun a bhean chéile agus 
a chúigear leanbh a chothú, is ionann teif agus 
príomhbhia san Aetóip.

Éiríonn na hoícheanta an-fhuar sna hArdchríocha, atá 
3000m os cionn leibhéal na farraige, agus d’fhéadfadh 
an sioc cur as don fhómhar, agus d’fhéadfadh striga, 
fiaile seadánach, cur as dó freisin. Chiallaigh droch-
fhómhair sna blianta 2011 go 2011 nach raibh ar 
chumas Ahmed aon síolta a shábháil le haghaidh an 
chéad séasúir síoladóireachta eile agus bhí air eallach 
an teaghlaigh a dhíol ar mhaithe le leis an ocras a 
choinneáil ón doras. Agus cúrsaí ag dul in olcas, stop 
leanaí Ahmed ag freastal ar scoil le dul ag obair mar 
shaothraithe le hairgead a shaothrú le haghaidh bia.

Chuir Concern Worldwide le tacaíocht ó Chúnamh 
Éireann, síolta teif feabhsaithe a thugann toradh níos 
fearr ar fáil d’Ahmed. Dúirt Ahmed, “Ní raibh aon 
tuiscint againn ar shíolta feabhsaithe roimhe seo”. Chuir 
Concern Worldwide i gcomhpháirtíocht leis an Rialtas 
áitiúil oiliúint agus comhairle ar fáil d’Ahmed freisin 
maidir le conas cur le torthaí agus aon bharrachas teif a 
dhíol trí chomharchumann a bhunú le feirmeoirí eile.

Dúirt Ahmed, “Tá na síolta seo níos fearr ná na síolta 
áitiúla. Le linn dom a bheith ag déanamh an fhómhair 
cuirfidh mé roinnt síolta go leataobh don chéad 
séasúr eile agus díolfaidh mé roinnt de le feirmeoirí 
eile. Ar ndóigh, beidh an chuid is mó de á úsáid 
againn féin! Beidh mé ag súil go mbeidh saol níos 
fearr agam i mbliana”.

“Ní fhacamar toradh den saghas seo riamh. Bainfimid 
úsáid as aon airgead ón méid a dhíolfar ar mhaithe 
le scolaíocht agus éadach breise. Ba mhaith liom go 
mbeadh oideachas ar mo chuid leanaí, ach níos mó 
ná sin ba mhaith liom go mbeadh siad in ann brath 
orthu féin.”

O
c

r
a

s
 a

 La
g

h
d

ú
, T

e
a

c
h

T
 a

n
ia

r
 a

 n
e

a
r

T
ú

56



Patricia Adele ó Chumann Beachairí Bohopa, Bukadea, i lár Uganda. Grianghraf: Self Help Africa>

Cás-staidéar

Ag saothrú ioncam 
ó bheacha

Gan talamh tá dúshlán ag baint le hioncam a shaothrú 
faoin tuath san Afraic; agus b’éigean do na deirfiúracha, 
Betty agus Patricia Adele an ceann is fearr a fháil ar an 
dúshlán sin lena gcuid oideachais a chríochnú.Chuaigh 
Betty agus Patricia ag obair i gcomhar le Beachairí 
Bohopa, grúpa de 40 ó pharóiste Bukadea i lár Uganda, 
a choinníonn os cionn 200 coirceog. Cuireadh oiliúint 
orthu conas na coirceoga a chur le chéile, bainistíocht 
saithe, próiseáil agus saothrú na meala, agus cuireadh 
trealamh, lena n-airítear, deighilteoirí, culaith beacha 
agus ceansaitheoirí ar fáil dóibh.

Tugann Cúnamh Éireann tacaíocht do thionscnamh 
Féinchabhrach Beachaireachta na hAfraice a 
chuireann ioncam áitiúil ar fáil, a dhéanann éagsúlú ar 
tháirge bia agus a chuireann plandáil crainn chun cinn 
le dul i ngleic le díghrádú comhshaoil.

Tá 15 coirceog ag Betty (19) agus tá seacht gcinn 
ag Patricia (20). “Thosaigh mé agus gan agam ach 
coirceog amháin a thug mo thuismitheoirí dom dhá 
bhliain ó shin’ a dúirt Betty Adele. ‘Bhain mé úsáid 
as an airgead a fuair mé nuair a dhíol mé mo chéad 
chrúsca meala le tuilleadh coirceoga a cheannach. Tá 
15 agam anois,” a dúirt sí.

Bhí 50 lítear meala ag Betty ag deireadh na bliana 
seo caite, agus dhíol sí an méid sin ar €2.80 an lítear. 
D’úsáid sí an t-airgead le trealamh, éadach agus 
leabhair scoile a cheannach.

“Tá mé sa chúigiú grád anois agus fanfaidh mé sa 
scoil go mbeidh an séú grád críochnaithe agam,’ 
a dúirt Betty. ‘Críochnóidh Patricia scoil an bhliain 
seo – táimid ar na chéad leanaí inár dteaghlach a 
chríochnaigh an tréimhse scolaíochta.”
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Na Náisiúin Aontaithe
Leithdháileadh ciste forbartha na hÉireann chuig Na 
Náisiúin Aontaithe in 2012 (iarscríbhinn 11) go príomha 
ar ár bpríomhghníomhaireachtaí comhpháirtíochta: 
Clár Forbartha na Náisiún Aontaithe, UNICEF, 
Ard-Choimisiún na Náisiún Aontaithe le haghaidh 
Dídeanaithe, Ciste na Náisiún Aontaithe ar mhaithe 
leis an bPobal agus an Eagraíocht Dhomhanda 
Sláinte. Cuireadh maoiniú ar fáil chomh maith 
d’Oifig Ard- Choimisinéir na Náisiún Aontaithe um 
Chearta an Duine agus do Mhná NA a dhéileálann 
le gach ceist a bhaineann le comhionannas inscne 
agus le cumhachtú na mban. Tá soláthar ciste dá 
bpríomhoibríochtaí ríthábhachtach chun a chur ar 
chumas ár ngníomhaireachtaí comhpháirtíochta sna NA 
a gcuid gealltanas a chomhlíonadh agus chun cabhair a 
sholáthar go pras i gcásanna géarchéime daonnúla, ar 
nós na ngéarchéimeanna athfhillteacha bia a tharla le 
gairid i réigiún Sahel agus i gCorn na hAfraice.

An tAontas Eorpach
Is é an tAE, lena bhallstáit, an soláthraí cúnaimh 
forbartha is mó ar domhan agus tacaíonn sé le réimse 
clár sna tíortha atá i mbéal forbartha chun córais 
rialtas daonlathach agus institiúidí poiblí éifeachtacha 
atá freagrach dá saoránaigh a bhunú iontu.

In 2012, ba €70.4 milliún sciar na hÉireann de 
bhuiséad cúnaimh forbartha an AE. Tá Clár Téamach 
um Shábháilteacht Bhia an tAE, maoinithe trí 
bhuiséad cúnaimh forbartha an AE. Féachann an 
clár le sábháilteacht bia agus chothaithe a fheabhsú 
do na daoine is boichte agus is mó atá i mbaol agus 
le cuidiú chun céad Sprioc Fhorbartha na Mílaoise, 
sin deireadh a chur le bochtaineacht agus ocras, a 
bhaint amach. Tacaíonn an clár le taighde, aistriú 
teicneolaíochta agus le nuálaíocht chun sábháilteacht 
bia a fheabhsú, chomh maith le tionscnaimh a 
thugann aghaidh ar neamhchinnteacht bia i measc 
daonraí leochaileacha agus a láidríonn teacht aniar na 
bpobal i leith géarchéimeanna, cibé ar de dhéantús an 
duine nó go nádúrtha a tharlaíonn siad.

An Banc Domhanda
Tacaíonn An Banc Domhanda le tíortha atá i mbéal 
forbartha ina gcomhrac leis an mbochtaineacht trí 
sholáthar a dhéanamh ar an gcúnamh airgeadais agus 

teicniúil atá riachtanach chun trádáil agus infheistíocht 
a chothú. Cuidíonn an Banc chomh maith le tíortha 
chun tabhairt faoi shábháilteacht bia agus chothaithe 
trí bhearta éagsúla, ina measc infheistíocht bhreise i 
dtalmhaíocht agus i réimsí a bhaineann le talmhaíocht, 
comhairle i leith polasaí agus ag soláthar mear-chórais 
mhaoinithe. In 2012, thiomáin an Banc US$9.3 billiún 
do thalmhaíocht agus d’earnálacha atá bainteach léi.

Tacaíonn Cúnamh Éireann leis An Chorparáid 
Airgeadais Idirnáisiúnta, an chuid den Bhanc a 
dhéileálann leis an earnáil phríobháideach agus leis 
an tionscnamh a fheidhmíonn sí Conflict Affected 
States in Africa , a chuidigh in 2012 le hocht dtír san 
Afraic, Sierra Leone agus Liberia ina measc chun a 
dtimpeallacht ghnó a thabhairt chun cinn.

Uachtaránacht na Éireann ar an AE

Tharla pleanáil d’ Uachtaránacht Chomhairle 
an AE 2013 le linn 2012. Lorg an tAire Stáit 
Costello agus a chuid oifigeach comhairle go 
forleathan maidir le forbairt cláir Uachtaránachta 
na hÉireann, ón gCoimisiún Eorpach, ón 
tSeirbhís Eorpach Gníomhaíochta Seachtraí 
agus ó Pharlaimint na hEorpa. Tar éis an 
phróisis comhairliúcháin, aontaíodh go ndíreodh 
an clár comhair um fhorbairt Uachtaránachta na 
hÉireann go príomha ar thrí réimse:

 › Múnlú a dhéanamh ar sheasamh an Aontais 
Eorpaigh d’Ócáid Speisialta na Náisiún 
Aontaithe ar Spriocanna Forbartha na 
Mílaoise i Meán Fómhair 2013 ag a ndéanfar 
cíoradh chomh maith ar an gcreat oibre 
d’fhorbairt dhomhanda agus mar a bheidh sé 
tar éis 2015.

 › Aghaidh a thabhairt ar na naisc atá idir na 
mór-cheisteanna téamacha forbartha ar nós 
ocras, cothú agus cearta aeráide.

 › Iarrachtaí a chur chun cinn chun ceangal 
a dhéanamh idir fóirithint, téarnamh agus 
forbairt trí naisc níos láidre a chruthú idir cláir 
forbartha agus cláir daonnúla an AE.

Eagraíochtaí Iltaobhacha

Téann níos mó ná aon trian de chúnamh forbartha oifigiúil na hÉireann trí eagraíochtaí idirnáisiúnta ar nós na 
Náisiún Aontaithe, An tAontas Eorpach agus An Banc Domhanda. Tá ról lárnach ag na heagraíochtaí seo ag cruthú 
comhdhearcadh idirnáisiúnta maidir le dúshláin forbartha ríthábhachtacha. Cuireann siad tacaíocht ar fáil freisin 
chun dul i ngleic le bochtaineacht, chun tacú le cearta daonna agus chun teacht i gcabhair ar chásanna éigeandála 
i mbeagnach gach ceann de na tíortha atá i mbéal forbartha, iad siúd nach bhfuil clár á fheidhmiú ag Cúnamh 
Éireann iontu san áireamh.

Na Comhpháirtithe Forbartha atá Againn
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Cuntasacht 
agus Éifeachtacht
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Trí mheastóireacht agus iniúchadh cúramach a dhéanamh 
ar ár gcuid oibre, coinníonn Cúnamh Éireann caighdeán na 
gclár ard, foghlaimímid cén áit a bhfuil gá le feabhas agus 
déanaimid cinnte go bhfuil cuntas coinnithe ar an airgead a 
chaithimid agus go bhfuil cáiníocóirí ag fáil luach maith ar 
a gcuid airgid.

An tAonad Meastóireachta 
agus Iniúchóireachta
Tá comhfheidhm iniúchóireachta inmheánaigh agus 
meastóireachta ag an Roinn Gnóthaí Eachtracha 
agus Trádála atá faoi bhainistíocht an Aonaid 
Meastóireachta agus Iniúchóireachta neamhspleáigh 
a thuairiscíonn go díreach chuig an Ard-Rúnaí. 
De bharr méid an bhuiséid agus an cineál cláir 
Cúnaimh atá i gceist, tá fócas ar leith ag an Aonad ar 
Chúnamh Éireann.

Is é an ról atá ag an Iniúchadh Inmheánach ná scrúdú 
neamhspleách a dhéanamh agus tuairisc a thabhairt 
ar an bhfuil airgead agus acmhainní na Roinne á 
n-úsáid mar atá údaraithe, go bhfuil cuntas tugtha 
orthu de réir Nósanna Imeachta Airgeadais Phoiblí, 
agus go bhfuil bainistíocht éifeachtach déanta orthu.

Is éard í meastóireacht ná leas córasach a bhaint as 
fianaise chun a mheas cé chomh maith is atá ag éirí le 
hobair agus le beartais na Roinne a gcuid spriocanna 
a chomhlíonadh, agus, rud atá tábhachtach, féachaint 
an bhfuil siad éifeachtach. Tugann meastóireacht deis 
féachaint ar dhul chun cinn agus feidhmiúchán, agus 
tacaíonn sé seo ann féin le ceachtanna a fhoghlaim 
agus le cuntasacht.

Mar chuid dár dtiomantas do chuntasacht agus do 
thrédhearcacht, cuireann an tAonad Meastóireachta 
agus Iniúchóireachta a chuid torthaí ar mheastóireacht 
sheachtrach ar fáil agus foilsíonn siad iad ar www.
irishaid.ie agus ar www.dfat.ie.

Forbairtí i Meastóireacht
Ta Cúnamh Éireann tiomanta do chaighdeán ard agus 
do chinntiú go mbeidh athruithe dearfacha i saol na 
ndaoine is boichte de bharr ár gcuid oibre. Tá forbairt 
chasta, agus bíonn an comhthéacs ag síorathrú. Mar 
sin, is gá go ndéanfaimid meastóireacht i gcónaí ar ár 
gcuid oibre agus tugann meastóireacht sheachtrach 
measúnú neamhchlaonta ar cé chomh maith is atá ag 
éirí linn agus céard atá ag obair. Is féidir linn ansin ár 
gcláir oibre agus beartais a chur in oiriúint de réir mar 
a theastaíonn sin.

 In 2012, chuir an tAonad Meastóireachta 
agus Iniúchóireachta i gcríoch ceithre phríomh-
mheastóireacht sheachtracha.

 Léirigh trí mheastóireacht ar chláir thíortha san 
Aetóip, Lesotho agus san Afraic Theas an chaoi a 
bhfuil torthaí láidre bainte amach agus sholáthair 
siad ceacht maith ó thaobh cinntí bainistíochta agus 
straitéisí a bheifí a chur i bhfeidhm amach anseo. 
Bhí an cur chuige ó thaobh na meastóireachta 
difriúil i ngach tír ag brath ar an gcineál cláir a bhí á 
riaradh sa tír sin, agus baineadh leas as meascán 
de chomhairleoirí meastóireachta seachtracha 
agus na meastóirí ón Aonad Meastóireachta agus 
Iniúchóireachta féin. Léirigh na trí mheastóireacht 
an gá atá le níos mó forbartha agus treisithe a 
dhéanamh ar chláir oibre ag déileáil le hocras agus le 
teacht aniar.

Ba é an ceathrú meastóireacht sheachtrach ná 
an mheastóireacht a rinneadh ar an gComh- 
Chuibhreannas ar Fhoréigean Inscne. Sholáthair sé 
measúnú tábhachtach ar an gcuibhreannas leithleach 
seo de chuid an rialtais agus d’eagraíochtaí forbartha 
neamhrialtasacha atá seacht mbliana ar an bhfód. 
Léirigh an mheastóireacht go bhfuil dul chun cinn 
suntasach déanta ag an gCuibhreannas sa seacht 
mbliana sin ag tacú lena bhaill obair a dhéanamh 
ar fhoréigean inscne ag leibhéil institiúide agus ag 
leibhéil cláir oibre. Léirigh sé freisin gur úsáid an 
Cuibhreannas cur chuige a bhí an-straitéiseach, 
an-chórasach agus an-phroifisiúnta, agus moladh go 
leanfadh an Cuibhreannas ar aghaidh agus straitéis trí 
bliana eile a fhorbairt.

Lean an tAonad Meastóireachta agus Iniúchóireachta 
freisin le clár oibre chun eolas a scaipeadh faoi 
mheastóireacht, chun cur le hacmhainní na 
meastóireachta inmheánaí agus chun treisiú ar an 
gcultúr meastóireachta ar fud Chúnamh Éireann.

Cuntasacht agus Éifeachtacht

http://www.irishaid.ie
http://www.irishaid.ie
http://www.dfat.ie
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Forbairtí in Iniúchóireacht
Is í an príomhthosaíocht atá ag Cúnamh Éireann ná 
a chinntiú go gcaithfear airgead poiblí i gceart ar an 
sprioc ata leagtha síos dó, agus go bhfuil luach airgid 
maith á chur ar fáil.

Is é an ról atá ag Iniúchadh ná cur leis an gcinnteacht 
seo go neamhspleách trí, mar shampla:

 › Iniúchtaí riosca a dhéanamh ar chóras rialúchán 
inmheánach Chúnamh Éireann chun a dheimhniú 
go bhfuil cuntas ceart á choinneáil ar chistí agus go 
bhfuil siad á n-úsáid mar atá ceaptha dóibh

 › Iniúchtaí a dhéanamh ar eagraíochtaí atá maoinithe 
ag Cúnamh Éireann chun a mheas an bhfuil cuntas 
ceart á choinneáil ar chistí agus an bhfuil siad á 
n-úsáid mar atá ceaptha dóibh

 › Measúnú a dhéanamh ar chórais bhainistíochta 
airgid poiblí sna tíortha a bhfuil Cúnamh Éireann 
páirteach leo

 › Tacaíocht agus comhairle a sholáthar d’aonaid 
maidir le príomhrialúcháin inmheánacha agus 
próisis ghnó

Lean beartais agus cleachtais iniúchóireachta ag 
forbairt bunaithe ar na hathruithe nádúrtha a bhí 
ag tarlú sa chlár cúnaimh. Tá fócas níos géire ar 
rioscaí agus ar na córais atá riachtanach chun 
bainistíocht riosca a fheabhsú. Coinníonn an tAonad 
Meastóireachta agus Iniúchóireachta suas le 
hathruithe go hidirnáisiúnta i mbainistíocht agus in 
iniúchóireacht airgeadais phoiblí agus, ag leanúint 
as seo, is rannpháirtí gníomhach é in Eagraíocht 
Idirnáisiúnta de Phríomh-Institiúidí Iniúchóireachta, i 
gcomhpháirtíocht deontóirí agus sa Ghrúpa Iniúchta 
agus Comhrac Calaoise do Dheontóirí Déthaobhacha.

Coiste Iniúchóireachta na Roinne 
Gnóthaí Eachtracha agus Trádála
Ceann de na meicníochtaí trína gcuirtear le cuntasacht 
i gCúnamh Éireann ná Coiste Iniúchóireachta 
neamhspleách na Roinne, a sholáthraíonn 
breithmheas agus maoirseacht ar bhainistíocht 
riosca agus ar shocruithe iniúchóireachta agus 
meastóireachta. Tá seisear neamhspleách ceaptha ar 
an gcoiste, triúr cuntasóir cáilithe san áireamh agus 
baill eile a bhfuil taithí phroifisiúnta acu i réimse an 
chomhair forbraíochta agus i meastóireacht ar chláir 
chúnaimh. Tuairiscíonn an Coiste Iniúchóireachta 
chuig Ard-Rúnaí na Roinne, agus casann sé go rialta 
le hOifig an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste agus 
foilsíonn sé tuarascáil bhliantúil ar a chuid oibre.

Meastóireacht chláir Chúnamh 
Éireann An Aetóip 2008-12, Ocras 
agus Teacht Aniar:
Is íomhánna de ghorta agus de mhór-ocras 
a mhúsclaíonn an Aetóip i go leor daoine. 
Cuimhnigh ar an tréimhse uafásach i 1984 
agus i 1985. Ta athrú tagtha air seo agus chuir 
Cúnamh Éireann leis an athrú seo.

D’infheistigh Cúnamh Éireann €47.3 milliún 
idir 2008-2012 sa chlár Líontán Sábhála Táirgiúil 
na hAetóipe (PSNP), a bhfuil na cuspóirí seo 
leanas aige:

 › aistrithe airgid agus bia a sholáthar mar 
shaothrú ar oibreacha poiblí

 › táirgiúlacht na talún a mhéadú

 › cuidiú le teaghlaigh neamhshláine bia a 
sheachaint trí �ghrádú� ar aghaidh ón gclár

Léirigh an mheastóireacht a rinneadh ar chlár 
Chúnamh Éireann An Aetóip 2008-2012 gur 
chumasaigh an infheistíocht a rinne Cúnamh 
Éireann i gcomhpháirtíocht le deontóirí eile sa 
chlár mórscála seo:

 › rochtain do níos mó daoine ar bhunsheirbhísí 
agus leas á bhaint acu astu. Thuairisc 32.6% 
de na tairbhithe go raibh níos mó páistí 
cláraithe ar scoil acu, mar thoradh ar an 
PSNP, agus dúirt 43% eile gur fhan na páistí 
ar scoil níos faide

 › torthaí sláinte níos fearr a bheith ag daoine

 › níos mó teaghlach chun cur in aghaidh 
neamhshláine bia

Níor chothaigh an triomach a bhí i gCorn na 
hAfraice in 2011 géarchéim san Aetóip agus 
tá seo mar thoradh ar an gClár Líontán Sábhála 
Táirgiúil a chuir ar chumas daonraí bochta an 
suaitheadh a sheasamh.

Cuntasacht agus Éifeachtacht



Ár dTiomantas do Chuntasacht
Is sampla é an ghníomhaíocht tapa a rinneadh 
mar fhreagra ar an gcoiriúlacht i Uganda ar cé 
chomh dáiríre is ataimid faoinár bhfreagracht i 
leith úsáid cheart agus éifeachtach a bhaint as 
airgead cháiníocóirí na hÉireann. Tá cuntasacht ar 
son mhuintir na hÉireann curtha againn ag croílár 
ár gclár cúnaimh. Ciallaíonn seo go bhfuil córais 
trédhearcacha agus cuntasachta láidre bunaithe 
againn sna tíortha a bhfuilimid ag obair iontu.

Ár ngníomhaíocht i Uganda
 › Thionscain an Tánaiste fiosrúchán faoin mhídhílsiú 

ar an airgead Éireannach agus is foireann ón 
Aonad Meastóireachta agus Iniúchóireachta a 
thug faoi seo. Foilsíodh an tuairisc seo agus tá na 
moltaí a rinneadh ann á gcur i bhfeidhm faoi láthair. 
Ina theannta sin, tá an tAonad Meastóireachta 
agus Iniúchóireachta ag tabhairt faoi shraith rialta 
cuairteanna monatóireachta chuig Uganda.

 › Tá roinnt céimeanna inmheánacha tógtha mar 
thoradh ar an mídhílsiú chun a dheimhniú go bhfuil 
na córais bhainistíochta riosca agus airgeadais 
a úsáidtear chun maoirseacht agus bainistíocht 
a dhéanamh ar chlár cúnaimh na hÉireann ar 
fud an domhain agus ní díreach i Uganda, láidir 
agus sách daingean chun feidhmiú go rathúil sna 
timpeallachtaí seo atá thar a bheith dúshlánach.

 › Is chun a chinntiú gur féidir leanúint ar aghaidh 
leis an gcabhair luachmhar atá Éirinn a thabhairt 
do shaol cuid de na daoine is leochailí sa domhan 
a fheabhsú atáthar ag treisiú na n-iarrachtaí 
maoirseachta airgeadais ar fad a bhaineann leis 
an gclár cúnaimh, agus ag an am céanna chun 
dearbhú láidir agus cuntasacht a chur ar fáil don 
cháiníocóir Éireannach.

Ár gCur Chuige i Uganda
Tá Cúnamh Éireann ag tacú le bearta chun cuntasacht 
a fheabhsú agus chun aghaidh a thabhairt ar 
choiriúlacht i Uganda ar roinnt bealaí tábhachtacha le 
blianta beaga anuas, lena n-áirítear:

 › Tacaíocht do mhaoirseacht ghéar ar chaiteachas 
an Rialtais, mar shampla, trí thacú le hobair Oifig 
an Ard-Iniúchóra agus le Coiste na gCuntas Poiblí 
sa Pharlaimint

 › Tacaíocht do chórais éifeachtacha Bainistíochta 
Airgeadais Poiblí, faoina gcuirfear córais i bhfeidhm 
agus faoina gcuirfear inniúlacht sna córais rialtais 
chun bainistíocht éifeachtúil ar chaiteachas 
a chinntiú

 › Tacaíocht do chreat dlí láidir agus d’fhorbairt 
institiúidí dlí agus ord, mar shampla an 
Chúirt Frith-Choiriúlachta agus an Stiúrthóir 
Ionchúiseamh Poiblí

 › Tacaíocht do ról na sochaí shibhialta de chuid an 
Rialtas a thabhairt chun cuntasachta

 › Tacaíocht do mheáin shaor agus neamhspleácha 
atá ag glacadh ról faireacháin suntasach orthu féin

Tá na hiarrachtaí seo ag obair
Tá iarrachtaí ag leanúint ar aghaidh ar na bealaí seo 
chun feabhas a chur ar sheachaint, ar aithint agus ar 
cheadú coiriúlachta.

Léiríonn an cás calaoise a tharla le gairid gur féidir 
le laigeachtaí a bheith ann fiú nuair atá córais 
Bainistíochta Airgeadas Poiblí i bhfeidhm. Ach léiríonn 
sé freisin nuair a dhéantar mídhílsiú ar airgead, go 
bhfuil córais ann chun é seo a aithint agus chun é a 
thabhairt faoi aird na n-údarás oifigiúil agus faoi aird 
an phobail.

Bhí tacaíocht Chúnamh Éireann d’Oifig an 
Ard-Iniúchóra, a tháinig ar an gcoiriúlacht seo, 
ríthábhachtach sa chás seo. Agus tá tacaíocht 
Chúnamh Éireann don chóras dlí agus cirt, atá ag 
cur an dlí anois orthu siúd atá freagrach, chomh 
tábhachtach céanna.

Cás-Staidéar

Tabhairt Aghaidh ar Choiriúlacht i Uganda

Nuair a thug an tArd-Iniúchóir i Uganda tuairisc i nDeireadh Fómhair 2012 go raibh mídhílsiú déanta ar €4 mhilliún 
as Éirinn agus ó dheontóirí idirnáisiúnta eile a bhí le dul i leith forbartha i dTuaisceart Uganda, ghníomhaigh Rialtas 
na hÉireann go tapa agus go deimhneach. Chuir an Tánaiste ar fionraí gach maoiniú a bhain le Cúnamh Éireann ag 
dul tríd córais rialtais Uganda, agus d’éiligh sé go dtabharfaí ar ais an t-airgead Éireannach. Thug Rialtas Uganda 
an t-airgead ar ais i mí na Nollag 2012.

Tá sé soiléirithe ag Éirinn d’Údaráis Uganda nach gcuirfear aon tacaíocht ó Chúnamh Éireann trí na córais Rialtais 
go dtí go mbeidh dul chun cinn suntasach déanta maidir lena hoifigigh a bhí páirteach sa chalaois a thabhairt chun 
cuntasachta, agus go dtí go mbeimis sásta le córais airgeadais inmheánacha rialtais Uganda.
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Rannpháirteachas 
le Pobal 
na hÉireann
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Ag cur Pobal na 
hÉireann ar an eolas

Tá infheistíocht shuntasach as ciste poiblí na 
hÉireann déanta i gclár Chúnamh Éireann agus is cuid 
ríthábhachtach d’obair Chúnamh Éireann a chur in iúl 
cén chaoi a bhfuil an t-airgead sin á chaitheamh agus 
cén toradh atá air. Léiríonn suirbhéanna atá déanta 
le blianta gairide go bhfuil leibhéal ard tacaíochta sa 
phobal ar son cúnaimh. Mar sin féin, ní féidir talamh 
slán a dhéanamh de seo. Tá Cúnamh Éireann ag obair 
chun go mbeidh teagmháil agus tuiscint níos doimhne 
i measc phobal na hÉireann ar cheisteanna móra 
forbartha, agus ar an ról atá ag cúnamh, agus freisin 
chun leibhéil arda trédhearcachta agus cuntasachta 
a chinntiú araon do cháiníocóirí na hÉireann agus do 
shaoránaigh na dtíortha a fhaigheann cúnamh.

Lorgaíonn Cúnamh Éireann tuiscint agus úinéireacht 
an phobail ar an gclár a mhéadú trí mheascán 
modhanna difriúla cumarsáide lena n-áirítear:

 › Suíomh Idirlín agus na meáin shóisialta
 › Ionad Eolais agus Saorálaíochais Chúnamh 

Éireann, BÁC
 › Duaiseanna Chúnamh Éireann: An Domhan 

Seo Againne
 › Lá na hAfraice
 › Rochtain imeachtaí náisiúnta agus réigiúnacha 

agus acmhainní do scoileanna
 › Obair leis na nuachtáin agus na meáin

Suíomh Idirlín
Seoladh suíomh idirlín nua Chúnamh Éireann www.
irishaid.ie ag deireadh 2012. Soláthraíonn an suíomh 
réimse leathan eolais faoi obair Chúnamh Éireann, 
faoinár gcomhpháirtithe, na torthaí atá á mbaint 
amach chomh maith le nuashonraíocht maidir 
le himeachtaí agus nuacht i rith na bliana. Thug 
beagnach 70,000 duine cuairt ar shuíomh Chúnamh 
Éireann in 2012.

Ionad Eolais agus Saorálaíochais 
Chúnamh Éireann, BÁC
Soláthraíonn an t-ionad eolas faoi Chúnamh Éireann 
agus faoi shaorálaíocht, óstálann sé taispeántais 
agus ceardlanna do mhic léinn bunscoile, dara agus 
tríú leibhéil agus is ionad é freisin d’imeachtaí a 
bhfuil baint acu le forbairt, a reáchtálann eagraíochtaí 
neamhrialtasacha nó Cúnamh Éireann. Ó d’oscail sé in 
Eanáir 2008, tá 59,000 cuairteoir tagtha go dtí an t-ionad 
agus tá 1,240 imeacht óstaithe ann idir comhdhálacha, 
seoltaí agus seimineáir, ar a raibh 500 imeacht ag baint 
le saorálaíochas. Tá 45 taispeántas sealadach eagraithe 
ann agus 760 ceardlann do mhic léinn.

In 2012, tháinig 13,832 cuairteoir ar fad isteach 
san ionad, ag freastal ar imeachtaí, ag féachaint ar 
thaispeántais nó ag lorg eolais, ina measc 5,000 mac 
léinn bunscoile, dara agus tríú leibhéil a ghlac páirt i 
gceardlanna. Ba ionann sin agus ardú 20% ar an líon 
cuairteoirí a tháinig isteach in 2011.

Duaiseanna Chúnamh Éireann: An 
Domhan Seo Againne
Cothaíonn an clár gradam náisiúnta seo feasacht maidir 
le Spriocanna Forbartha na Mílaoise (MDGs) agus 
obair Chúnamh Éireann i measc scoláirí bunscoile na 
hÉireann. In 2012, glac ós cionn 1,000 scoil páirt ann 
agus chuir 450 scoil isteach tionscadail ag léiriú an 
nasc idir bochtaineacht (MDG1) agus an timpeallacht 
(MDG7). Thug na meáin réigiúnacha agus náisiúnta 
clúdach an-suntasach do na Gradaim i rith na bliana.

Lá na hAfraice
Ó 2006, tá tacaíocht tugtha ag Cúnamh Éireann do 
Lá na hAfraice in Éirinn, agus é mar aidhm leis béim a 
chur ar ilchineálacht agus ar phoitéinseal mhór-roinn 
na hAfraice. Chun Lá na hAfraice a cheiliúradh in 
2012, thacaigh Cúnamh Éireann i gcomhpháirtíocht le 
Comhairlí Cathrach i mBÁC, i Luimneach, i gCorcaigh 
agus i nGaillimh, le himeachtaí ar nós scannáin, ceol 
agus imeachtaí cultúrtha agus spóirt eile Afracacha 
do phobail, scoileanna agus teaghlaigh. Bhí an 
phríomhimeacht a reáchtáladh i gcomhar le Comhairle 
Cathrach Bhaile Átha Cliath, le ionadaithe ghrúpaí 
pobail Afracacha agus le ambasáidí Afracacha , ar 
bun ar an 26-27 Bealtaine i Cé Sheoirse, Baile Átha 
Cliath agus tharraing sé sluaite daoine. Tharla réimse 
imeachtaí eile ar fud na tíre idir 21-27 Bealtaine chun 
Lá na hAfraice a cheiliúradh.

Rochtain Chúnamh Éireann ag imeachtaí 
náisiúnta agus réigiúnacha agus 
acmhainní do scoileanna
In 2012, lean Cúnamh Éireann ag glacadh páirte i 
réimse imeachtaí ar fud na hÉireann a raibh baint 
acu le hoideachas agus le forbairt, mar a raibh 
comhdhálacha, sárthaispeántais agus taispeántais, 
ar nós Eolaí Óg BT, áit ar féidir eolas a chur ar fáil 
don phobal agus d’oideachasóirí faoi obair Chúnamh 
Éireann thar lear agus in Éirinn.

In 2012, ag tabhairt aitheantais do thábhacht earnáil 
na scoile, tugadh faoi obair bhreise chun an réimse 
acmhainní teagaisc agus foghlama atá ceangailte 
leis an gcuraclam a fhorbairt do scoileanna. Tugann 
siad seo eolas faoi ról cúnaimh, faoi obair Chúnamh 
Éireann agus faoi fhorbairt go ginearálta.

Rannpháirteachas le Pobal na hÉireann

http://www.irishaid.ie/
http://www.irishaid.ie/
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Cúnamh Éireann 
agus na Meáin

Tá páirt mhór ag na meáin ag cur an pobal ar an 
eolas maidir le ceisteanna a bhaineann le forbairt 
dhomhanda. Tá tacaíocht Chúnamh Éireann do Chiste 
na Meán Simon Cumbers leagtha amach chun cothú 
a dhéanamh ar chlúdach sna meáin a thugann léargas 
cothrom agus réalaíoch ar na dúshláin a bhfuil pobail 
sa domhan atá i mbéal forbartha ag tabhairt aghaidh 
orthu agus an dul chun cinn atáthar a bhaint amach.

In 2012, thacaigh an ciste le 35 iriseoir taisteal chuig 
25 tír difriúil atá i mbéal forbartha chun tuairisciú 
ar cheisteanna forbartha domhanda lena n-áirítear 
oideachas, comhionannas inscne, rialachas, athrú 
aeráide agus cearta daonna. Tá a gcuid tuairiscí le fáil 
ar na meáin chraolta, chló, agus ar-líne go háitiúil agus 
go náisiúnta.

Ina theannta sin, tacaíonn Cúnamh Éireann le 
Gradam Meáin Simon Cumbers do mhic léinn i 
gcomhpháirtíocht leis an Irish Times, Newstalk 
agus Storyful.com. Is iad Clare Herbert agus Sally 
Hayden buaiteoirí 2012/2013, sa phictiúr, a bhfuil 
a gcuid tionscadal bunaithe ar rochtain cirte agus 
comhionannas inscne i Malawi.

Thacaigh Cúnamh Éireann freisin leis an tsraith 
teilifíse �What in the World’ a craoladh ar RTE 1 i 
bhFómhar 2012. Léirigh an tsraith cláir faoi An Aetóip, 
Timor Leste, Poblacht Dhaonlathach an Chongó 
agus Hondúras

Rannpháirteachas le Pobal na hÉireann

An tAire Stáit do Thrádáil agus Forbairt Joe Costello T.D., An Tánaiste agus An tAire Gnóthaí Eachtracha agus Trádála Eamon Gilmore T. 
D. le buaiteoirí 2012/2013 Ghradam Meáin Simon Cumbers do Mhic léinn Sally Hayden agus Clare Herbert, Coláiste na Tríonóide BÁC. 
Grianghraf:Maxwells
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Lorgaíonn oideachas forbartha tuiscint níos fearr a 
chothú ar na ceisteanna a bhaineann le bochtaineacht 
dhomhanda agus forbairt. Tá an bhaint atá ag Cúnamh 
Éireann le hoideachas forbartha treoraithe ag ár 
Straitéis Oideachais Forbartha 2007-2015. In 2012, ba 
é caiteachas Chúnamh Éireann ar oideachas forbartha 
ná thart ar €3.2 milliún.

Cuireadh maoiniú ar fáil trí:
 › dheontais bliantúla a raibh iomaíocht ghéar 

lena n-aghaidh
 › phríomhchláir a bhí dírithe ar thorthaí a 

bhaint amach
 › scéimeanna do ghradaim oideachais forbartha

Ina theannta sin, in 2012 chaith Eagraíochtaí 
Neamhrialtasacha a fuair deontais do chláir forbartha 
fad-téarmacha ó Chúnamh Éireann thart ar €1.5 
milliún ar oideachas forbartha agus ar thionscnaimh a 
rinne ceangal leis an bpobal.

Aontaíodh ar chláir straitéiseacha in 2012 do mhéid 
áirithe príomhréimse a aithníodh in athbhreithniú a 
rinneadh in 2011 ar Straitéis Oideachais Forbartha 
Chúnamh Éireann. Ina measc siúd bhí:
 › obair sna scoileanna iarbhunoideachais
 › acmhainn a fhorbairt don earnáil 

oideachais forbartha
 › rochtain ar-líne ar acmhainní oideachais forbartha 

d’ardchaighdeán
 › oideachas forbartha do mhic léinn 3ú leibhéal in 

ollscoileanna na hÉireann.

Iarrtar ar gach duine a fhaigheann maoiniú i 
gcomhar oideachas forbartha liosta soiléir a chur 
ar fáil de na torthaí a bhfuil sí d’aidhm acu a bhaint 
amach. Deimhnímid go bhfuil cuspóirí na Straitéise 
Oideachais Forbartha dá gcomhlíonadh trí dhul chun 
cinn ár gcomhpháirtithe a thomhas i gcoinne na 
dtorthaí seo.

Buaicphointí in 2012 lena n-áirítear:
 › Bronnadh deontais bhliantúla oideachais forbartha 

arbh fhiú os cionn 1.5 milliún iad ar eagraíochtaí 
neamhrialtasacha, institiúidí oideachais agus 
eagraíochtaí eile sa tsochaí shibhialta

 › Scoileanna Fheasacht Dhomhanda Chúnamh 
Éireann: clár cuimsitheach a chlúdaíonn ár 
dtacaíocht iomlán don obair a dhéantar sna 
scoileanna iarbhunoideachais

 › Fuair gach múinteoir faoi oiliúint, thart ar 1,350 
céimí sna chúig Choláiste Náisiúnta Oideachais, 
an deis chun staidéar a dhéanamh ar oideachas 
forbartha agus ar oideachas ilchultúrtha mar 
chuid dá chuid traenála, tríd an gclár d’Oideachas 
Ilchultúrtha agus Cúnaimh Forbartha (DICE)

 › Ghlac 7,000 duine óg páirt i One World Week ag 
foghlaim faoin teacht aniar atá i ndaoine óga ar fud 
an domhain

Oideachas Forbartha

Rannpháirteachas le Pobal na hÉireann

Buaiteoirí Ghradam Chúnamh Éireann Féinchúnaimh san Afraic Eolaíocht ar son na Forbartha ag Taispeántas na nEolaí Óg agus 
Teicneolaíochta BT 2012 Keane Nolan agus DJ Hanley, Coláiste Mhuire, Na Bráithre Críostaí, Co. Cheatharlach, RDS Baile Átha Cliath. 
Grianghraf: Maxwells
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Comhpháirtíochtaí 
Ardoideachais & 
Taighde



O
c

r
a

s
 a

 La
g

h
d

ú
, T

e
a

c
h

T
 a

n
ia

r
 a

 n
e

a
r

T
ú

68

Taighde 
Tá Cúnamh Éireann tiomanta do thacaíocht a thabhairt 
do thaighde a bhailíonn fianaise agus eolas le chéile 
ar an modh is éifeachtaí atá ann chun bochtaineacht 
agus leochaileacht a laghdú. Cuirtear ár dtacaíocht 
taighde ar fáil trí chomhpháirtíochtaí ag leibhéal 
idirnáisiúnta agus le taighdeoirí ceannródaíocha 
agus institiúidí in Éirinn. Oibrímid le réimse páirtithe 
chun a chinntiú go mbeidh smaointe nua, nuálaíocht 
agus torthaí mar thoradh ar ár n-iarrachtaí taighde 
agus maoinithe. Cuirimid maoiniú ar fáil trí réimse 
bealaí lena n-áirítear Comhpháirtíochtaí Taighde 
Dhomhanda, comhpháirtíochtaí le hInstitiúidí Taighde 
Beartas Idirnáisiúnta agus Meithil Machnaimh, 
comhpháirtíochtaí le hInstitiúidí Taighde agus 
Ardoideachais Éireannacha agus le comhpháirtíochtaí 
a bhfuil maoiniú díreach á dhéanamh orthu i dtíortha 
comhpháirtíochta. Bíonn dlúthcheangal againn lenár 
gcomhpháirtithe ar fad chun a chinntiú go bhfuil an 
obair atá siad a dhéanamh ag freagairt d’éilimh as na 
tíortha éagsúla agus go bhfuil tionchair agus torthaí a 
gcuid oibre ag déanamh difríocht do dhaoine agus do 
phobail bhochta.

 Déanann Cúnamh Éireann infheistiú i dtaighde ar 
feadh mhéid áirithe téamaí lena n-áirítear ocras agus 
cothú, sláinte, oideachas agus inscne. Léiríonn na 
téamaí na tosaíochtaí tábhachtacha atá curtha roimhe 
ag clár Chúnamh Éireann, agus má thugtar fúthu, tá 
an deis acu cúnamh suntasach a thabhairt d’fhorbairt 
domhanda agus do laghdú bochtaineachta. Tacaímid 
le taighde laistigh de gach ceann de na réimsí seo 
agus freisin le taighde a dhíríonn ar na naisc atá 
eatarthu. Tá Cúnamh Éireann ag tacú le taighde faoi 
na bealaí is fearr le cuidiú leo siúd atá ag fulaingt 
de bharr ocrais cheana féin chomh maith le tacú 
le teicneolaíochtaí agus nuálaíocht a bheidh in ann 
déileáil le héilimh bia sa todhchaí. Laghdaíonn ocras 
agus drochchothú an tsláinte agus an fholláine agus 
cuireann siad feabhas amach anseo i mbaol. Tá fhios 
againn mar shampla gur féidir le drochchothú i bpáistí 
laghdú buan a dhéanamh ar a gcumas fáis agus 
foghlama. Cuireann Cúnamh Éireann roimhe infheistiú 
a dhéanamh i dtaighde a chuidíonn le tearc-chothú i 
bpáistí óga a sheachaint agus a chóireáil.

 In 2012, lean Cúnamh Éireann lena thacaíocht 
don Lárionad Idirnáisiúnta Prátaí (CIP) i gcomhar 
taighde ar an bpráta milis a bhfuil an chneas oráiste 
air, glasra a bhfuil leibhéal ard vitimín A ann (nasc 
- http://cipotato.org/research/ sweetpotato-in-
africa). Cinntímid go bhfuil an taighde seo a úsáid ar 
mhaithe le daoine bochta trí mhaoiniú a dhéanamh ar 
chomhpháirtíochtaí le gníomhaireachtaí a oibríonn ar 
an talamh inár dtíortha comhpháirtíochta. I Malawi, 
oibríonn Cúnamh Éireann le CIP agus le Concern chun 
cineáil nua prátaí a fhorbairt agus chun oideachas a 
chur ar phobail maidir leis an gcothú atá le baint as 
an mbarr cothaitheach seo a ithe. I Mósaimbíc, tá an 
chomhpháirtíocht idir an Lárionad Prátaí agus Helen 
Keller Idirnáisiúnta a dtacaíonn Cúnamh Éireann léi tar 
éis méadú a chur ar an méid den ghlasra cothaitheach 

a itear i measc 12,000 teaghlach agus tá ardú tagtha 
ar an méid vitimín A atá páistí óga agus a gcuid 
máithreacha a thógáil isteach. In 2012, thacaíomar 
freisin le hinfheistiú i dtaighde agus nuálaíocht chun 
cineáil agus táirgeacht na mbarr a fheabhsú, chun 
modhanna feirmeoireachta níos fearr a spreagadh 
agus chun tacú le heolas nua maidir lena naisc idir 
talmhaíocht agus cothú agus sláinte níos fearr.

An Clár Comhpháirtíochta Straitéiseach
Cuireann Clár Comhpháirtíochta Straitéiseach 
Chúnamh Éireann, a bunaíodh in 2006, 
comhpháirtíochtaí comhoibríocha chun cinn maidir 
le taighde agus foghlaim idir institiúidí ardoideachais 
in Éirinn agus i dtíortha atá i mbéal forbartha. Is í an 
bhunaidhm atá ag an gclár ná ceapadh beartas cóir 
a chur chun cinn agus forbairt bhreise a chur ar na 
scileanna agus ar an eolas a theastaíonn chun tabhairt 
faoi na dúshláin agus na deiseanna forbartha inár 
dtíortha comhpháirtíochta.

Leanadh ar aghaidh in 2012 leis na chúig thionscadal 
atá á maoiniú faoi Bhabhtaí 1 agus 2 den chlár. 
Clúdaíonn siad seo comhpháirtíochtaí idir líon 
suntasach Institiúidí Ardoideachais in Éirinn agus 
institiúidí cosúil leo i dtíortha ar nós Uganda, An 
Tansáin, Malawi agus Mósaimbíc. Tá tionscadail 
bunaithe ar sholáthar sheirbhísí cúraim súl a fheabhsú 
i Mósaimbíc agus soláthar níos buaine uisce a chur ar 
fáil i Uganda i measc na dtionscadal comhpháirteacha 
oideachais agus taighde a bhfuiltear ag tacú 
leo. Is iad na torthaí a bhí ar thionscadail eile atá 
críochnaithe anois ná aithint a dhéanamh ar bhearnaí 
agus ar threochtaí taighde, taighde agus teagasc 
comhpháirteach, comhiarratais maoinithe, agus 
forbairt áiseanna idirlín agus cúrsaí tríú leibhéil.

Tacaíodh le seacht dtionscadal eile faoin dtríú babhta 
maoinithe in 2012. Cuimsíonn na tionscadail seo 
os cionn 20 comhpháirtíocht agus díreoidh siad ar 
thosaíochtaí Chúnamh Éireann ar a bhfuil Ocras, 
Sláinte agus VEID agus SEIF agus Oideachas. Tá 
béim níos láidre chomh maith ar cur le hacmhainn 
institiúidí Ardoideachais maidir le taighde forbartha i 
dtíortha a bhfuil clár Chúnamh Éireann ag feidhmiú 
iontu. Díreoidh trí cinn de na tionscadail maoinithe ar 
bhonn fianaise níos láidre a chur le chéile maidir le 
tabhairt faoi ocras sna háiteanna seo leanas:

 › An fhianaise a láidriú maidir leis an tionchar atá ag 
talmhaíocht ar thorthaí dearfacha cothaithe san 
Aetóip agus sa Tansáin

 › Tuiscint a leathnú maidir leis na naisc atá idir cothú 
agus VEID agus SEIF i Uganda

 › Comhpháirtíochtaí a bhunú i Malawi agus sa 
tSaimbia chun freagra níos éifeachtaí a thabhairt ar 
ocras agus ar athrú aeráide

€2 mhilliún an caiteachas iomlán a bhí ar an gclár in 
2012. Tá níos mó eolais faoi na tionscadail ar fáil ar 
shuíomh idirlín HEA ag an nasc seo leanas: http://
www.hea.ie/en/node/120.

Comhpháirtíochtaí Ardoideachais & Taighde

http://cipotato.org/research/
http://www.hea.ie/en/node/120
http://www.hea.ie/en/node/120
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Comhalta Chúnamh Éireann Jacob Ngowi ag Ollscoil Sokoine, An Tansáin. Grianghraf le cead Jacob Ngowi>

Comhaltachtaí

In 2012, chuir Clár Oiliúna Comhaltachtaí Chúnamh Éireann ar chumas 44 mac léinn as an naoi dtír a bhfuil 
comhpháirtíocht againn leo tabhairt faoi staidéar iarchéime in Éirinn agus i réigiún ar chostas iomlán de 
€950,000. Tá na comhaltaí atá in Éirinn faoi láthair ag staidéar i: An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath; 
Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath, Ionad Léinn Forbartha Chamaigh, Ollscoil na hÉireann Gaillimh agus 
Coláiste na hOllscoile Corcaigh. Ina theannta sin, faoi chlár tíre Vítneam, bronnadh 24 scoláireacht ar 

Choláiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath ar chéimithe 
oilte as Vítneam chun staidéar iarchéime a dhéanamh i 
mbaincéireacht, in airgeadas agus i riarachán gnó.

Cás-staidéar

Tá Jacob Ngowi ag staidéar i gcomhar chéim 
Máistreachta i dTáirgeadh Ainmhithe Trópaiceacha ag 
Ollscoil Thalmhaíochta Sokoine sa Tansáin faoi Chlár 
Oiliúna Comhaltachtaí Chúnamh Éireann. Oibríonn 
Jacob mar theagascóir Beostoic ag Institiúid Oiliúna 
Beostoic (LITI)- Mpwapwa sa Tansáin. Míníonn Jacob 
go gcuideoidh an chomhaltacht leis ag cur oiliúna ar a 
chuid mac léinn faoi conas ainmhithe clóis a láimhseáil 
agus conas táirgeadh déirí agus mairteola a mhéadú.

“Nuair a rachaidh mé ar ais ag mo chuid oibre, beidh 
níos mó saineolais agam agus mé níos cumasaí sna 
réimsí seo chun an t-eolas atá agam a roinnt ar mo 
chuid mac léinn. Rud an-tábhachtach atá foghlamtha 
agam ná a bheith níos praiticiúla i gcuid de na cúrsaí/
ábhair éagsúla laistigh den Chéim Máistreachta i 
dTáirgeadh Ainmhithe Trópaiceacha. Táim ábalta an 
t-eolas seo a ghlacadh agus é a chur i bhfeidhm i mo 
chuid oibre.

Foghlaimeoidh mé faoi bheathú agus cén chaoi le 
cleachtais beathaithe a láimhseáil chun beithígh dea-
chríochnaithe a tháirgeadh. Beidh sé seo úsáideach 
do mhic léinn, lucht tréada, lucht tréada- talmhaíochta 
agus d’fhiontraithe eile sa Tansáin atá ag plé leis an 
tionscail mairteola.

Is é mo bharúil go mbraithfidh forbairt na hearnála 
beostoic sa Tansáin amach anseo ar fheabhas a 
chur ar bhainistiú talún. Go dtí seo, tá go leor réimsí 
talún sa Tansáin atá tearcfhorbartha agus níl na tailte 
nádúrtha féaraigh in-ann freastal ar an líon beo-stoic 
atá orthu de bharr an fiántas a bheith ag brú isteach, 
de bharr creimeadh ithreach agus de bharr loisceadh 
gan smacht. Anois, is féidir an t-eolas atá faighte a 
roinnt chun na réimsí talún a bhainistiú níos fearr ná 
a dhéantaí. Tá acmhainn ollmhór talún ag an Tansáin 
agus tá gá le bainistiú ceart a dhéanamh air. Ar an 
taobh eile den scéal, d’fhéadfaí an méid beithíoch 
atá sa Tansáin a laghdú le go mbeidh líon meánach 
ann. Dá ndéanfaí é seo, d’fhéadfadh muid táirgíocht 
a mhéadú agus ár réimsí talún a chaomhnú ag an 
am céanna”.
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Abtoz Suliman Awad, teifeach ón tSúdáin ag baint foscadh amach ar dhídean i gCampa Dídeanaithe Yusuf Batil, Lúnasa 2012, Ceantar Maban , An Níl 
Uachtarach, an tSúdáin Theas. Grian.: Brian Sokol/Panos
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Sainmhíniú agus Príomhstaitisticí
Is é an sainmhíniú a thugann an Coiste Cúnaimh 
Fhorbartha OECD (DAC) ar Chúnamh Forbartha 
Oifigiúil (ODA) ná sruthanna ioncaim chuig tíortha atá 
i mbéal forbartha agus chuig institiúidí iltaobhacha atá:

 › soláthraithe ag gníomhaireachtaí oifigiúla, (rialtais 
láir agus áitiúla), agus

 › riartar gach idirbheart leis an bpríomhchuspóir, sin 
dul chun cinn forbartha eacnamaíochta agus leasa 
na dtíortha atá i mbéal forbartha, agus bíonn bonn 
deonach leis agus gné deontais de ar a laghad 
25% ag baint leis.

Tugann tír bhronntach faoi ODA déthaobhach go 
díreach le tír atá i mbéal forbartha. San áireamh san 
ODA Déthaobhach, bíonn idirbhirt le heagraíochtaí 
neamhrialtasacha náisiúnta nó idirnáisiúnta atá gafa le 
Comhoibriú Forbartha Idirnáisiúnta, agus idirbhirt eile 
a bhfuil baint acu le forbairt lena n-áirítear caiteachas 
ar chur chun cinn feasachta forbartha agus ar 
chostais riaracháin.

Tá ODA Iltaobhach déanta suas de dheonacháin 
do ghníomhaireachtaí idirnáisiúnta, d’institiúidí nó 
d’eagraíochtaí ar Rialtais iad a gcuid baill, agus a 
fheidhmíonn a gcuid gníomhaíochtaí ar fad nó cuid 
díobh ar mhaithe le forbairt. Rangaítear deonacháin 
mar ODA iltaobhach nuair a chomhthiomsaíonn 
an eagraíocht a fhaigheann an deonachán é 
mar chuid dhílis de shócmhainní airgeadais na 
gníomhaireachta sin.

In 2012, ba é deonachán iomlán na hÉireann do ODA ná 
€628.90 milliún agus ba ionann sin agus 0.47% de GNP.

Rinne An Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála 
bainistiú ar €507.38 milliún agus is trí Ranna Rialtais 
eile a chuaigh an €121.52 milliún eile – An Roinn 
Talmhaíochta, Iascaireachta agus Bia agus An Roinn 
Airgeadais den chuid is mó – agus chuig sciar na 
hÉireann de Bhuiséad Chomhoibrithe Forbartha an AE.

Tá fócas chlár ODA na hÉireann dírithe ar laghdú 
bochtaineachta agus ar dhíothú ocrais - ag díriú ar líon 
teoranta de thíortha atá an-bhocht agus atá san Afraic 
den chuid is mó. Feidhmítear na cláir trí mhódúlachtaí 
éagsúla cúnaimh, go príomha chuig earnálacha 
sláinte, oideachais, rialachais agus bunú-daonlathais, 
forbartha pobail, rialtas áitiúil agus talmhaíochta.

Cuirtear maoiniú ar fáil do réimse comhpháirtithe lena 
n-áirítear rialtais tíortha comhpháirtíochta, eagraíochtaí 
neamhrialtasacha agus misinéireachta, na Náisiúin 
Aontaithe agus eagraíochtaí eile iltaobhacha 
agus idirnáisiúnta.

Príomhfhíricí – 2012

 › Cúnamh Oifigiúil Forbartha iomlán: 
€628.90 milliún

 › Dheonaigh Éire 0.47% den GNP ar an ODA

 › 70% seachadta mar ODA Déthaobhach - 30% 
mar ODA Iltaobhach

 › Bhain os cionn 80 tír leas as ODA 
Déthaobhach Éireannach

 › Díríodh os cionn 80% den ODA Déthaobhach 
a bhí ceadaithe ar na Tíortha is Lú Forbartha 
agus chuaigh 85% go dtí an Afraic 
Fho-Shahárach

 › Seachadadh aon cheathrú de ODA na hÉireann 
trí eagraíochtaí neamhrialtasacha

 › Seachadadh beagnach leath den 
ODA Déthaobhach chuig na naoi dtír 
comhpháirtíochta atá ag Éire

 › Díríodh beagnach 60% de ODA Déthaobhach 
na hÉireann ar na príomhearnálacha 
Talmhaíochta, Sláinte, Oideachais, agus ar 
thacú le Rialachas agus Bonneagar Shóisialta

 › Caitheadh thart ar 6% den ODA Déthaobhach 
ar chlár bainistíochta, iniúchóireachta agus 
meastóireachta.

Cúnamh Forbartha Oifigiúil na 
hÉireann – Sainmhínithe
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Iarscríbhinn 1

€ Milliúin  

2012

€ Milliúin  

2011

ODA Iomlán

An Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála - Vóta 27  507.38  520.18 

Ranna Rialtais Eile agus Ranníocaíochtaí le Buiséad Comhoibrithe  
Forbartha an AE

 121.53  136.86 

ODA Iomlán  628.90  657.04 

GNP 132,649 130,662

ODA mar % de GNP 0.47% 0.50%

An Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála - Vóta 27 mar % den Iomlán ODA 81% 79%

Ranna Rialtais Eile agus Ranníocaíochtaí le Buiséad Comhoibrithe  
Forbartha an AE mar % den Iomlán ODA

19% 21%

Anailís Dhéthaobhach/Iltaobhach

ODA Déthaobhach

An Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála - Vóta 27  432.88  442.33 

Ranna Rialtais Eile agus Ranníocaíochtaí le Buiséad Comhoibrithe  
Forbartha an AE

 6.03  7.88 

ODA Déthaobhach Iomlán  438.91  450.21 

ODA Iltaobhach 

An Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála - Vóta 27  74.50  77.85 

Ranna Rialtais Eile agus Ranníocaíochtaí le Buiséad Comhoibrithe  
Forbartha an AE

 115.49  128.97 

ODA Iltaobhach Iomlán  189.99  206.83 

ODA Iomlán  628.90  657.04 

ODA Déthaobhach mar % den ODA Iomlán 70% 69%

ODA Iltaobhach mar % den ODA Iomlán 30% 31%

Cúnamh Forbartha Oifigiúil na hÉireann



O
c

r
a

s
 a

 La
g

h
d

ú
, T

e
a

c
h

T
 a

n
ia

r
 a

 n
e

a
r

T
ú

74

Iarscríbhinn 2 agus 3

Bliain ODA mar 

% de GNP

2000 0.30%

2001 0.33%

2002 0.41%

2003 0.40%

2004 0.39%

2005 0.43%

2006 0.53%

2007 0.53%

2008 0.59%

2009 0.55%

2010 0.53%

2011 0.50%

2012 0.47%

Bliain ODA €m

2000  254.86 

2001  319.90 

2002  422.06 

2003  445.71 

2004  488.92 

2005  578.46 

2006  813.96 

2007  870.87 

2008  920.66 

2009  722.20 

2010  675.84 

2011  657.04 

2012  628.90 

2012
Analysis of Bilateral 

ODA by Sector
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Iarscríbhinn 4

Glan ODA mar chéatadán de GNI -  
Deontóirí DAC 2012

ODA mar 

% de GNI

Lucsamburg  1.00 

An tSualainn  0.99 

An Iorua  0.93 

An Danmhairg  0.84 

An Ísiltír  0.71 

An Ríocht Aontaithe  0.56 

An Fhionlainn  0.53 

Éire  0.47 

An Bheilg  0.47 

An  Eilvéis  0.45 

An Fhrainc  0.45 

An Ghearmáin  0.38 

An Astráil  0.36 

Ceanada  0.32 

DAC Iomlán  0.29 

An Ostair  0.28 

An  Nua-Shéalainn  0.28 

An Phortaingéil  0.27 

Stáit Aontaithe  0.19 

An tSeapáin  0.17 

An Spáinn  0.15 

An Chóiré  0.14 

An Ghréig  0.13 

An Iodáil   0.13
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Iarscríbhinn 5

2012 

€000anna

2011 

€000anna  

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

Bainistiú Clár agus Riarachán  26,919  28,203 

Tíortha Comhpháirtíocha
An Aetóip  25,583  25,929 
Leosóta  7,365  10,380 
Mósaimbíc  37,000  37,478 
An Tansáin  29,690  30,680 
An Mhaláiv  12,357  11,989 
Uganda  15,655  33,105 
An tSaimbia  14,524  16,228 
Timor Leste  3,401  2,682 
Vítneam  12,014  11,953 

Tíortha Eile 
An tSiombáib  3,149  3,624 
An Afraic Theas  3,241  3,643 
Siarra Leon  5,905  5,453 
An Libéir   4,000  4,440 
Tíortha Eile  6,200  4,199 

Scéimeanna Maoinithe do Shochaithe Sibhialta  90,359  92,038 
Cláir Oibrithe Deonacha  425  637 
Tionscnaimh Dhomhanda Oideachais  4,150  4,151 
Tionscnaimh Dhomhanda Sláinte  6,969  8,999 
Tionscnaimh Dhomhanda VEID agus SEIF  15,330  12,277 
Tionscnaimh Dhomhanda Ocrais  8,461  9,008 
Cláir Ghaolmhara Eile  4,271  5,485 
Comhoibriú Straitéiseach le hInstitiúidí Tríú Leibhéal  1,999  2,632 
Oideachas Forbartha  3,207  3,236 
Comhaltachtaí / Cúrsaí srl  951  1,164 
Eolas Poiblí  1,052  962 
Cláir Eile  5,432  521 
Tionscnamh Mear-Fhreagartha  9,334  5,082 
Cúnamh Athshlánaithe  18,637  10,144 
Ciste Seasmhachta  4,298  5,008 
Cúnamh Éigeandála Daonnúil  51,000  50,997 

ODA Déthaobhach Iomlán: An Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála - 
Cúnamh Éireann 

 432,878  442,327 

ODA Déthaobhach ó Ranna Rialtais Eile

Ranna Éagsúla - ranníocaíochtaí déthaobhacha incháilithe  231  483 

Coimisinéirí Ioncaim - Scéim Inasbhainte Cánach  5,800  7,400 

ODA Déthaobhach Iomlán ó Ranna Rialtais Eile  6,031  7,883 

ODA Déthaobhach Iomlán  438,910  450,210 

ODA déthaobhach
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Iarscríbhinn 6

 
2012 2011

Bealach €000anna % €000anna %

  Córais Rialtais i dTíortha Comhpháirtíocha  99,666 23%  121,678 27%

  Comhoibriú Tarmligthe  7,753 2%  6,163 1%

  NGOanna agus Sochaí Shibhialta  159,463 36%  167,824 37%

  Comhpháirtíochtaí Príobháideacha Poiblí  5,225 1%  4,000 1%

  Eagraíochtaí Iltaobhacha  117,601 27%  97,179 22%

  Eile  49,202 11%  53,366 12%

Iomlán  438,910 100%  450,210 100%

ODA Déthaobhach de réir Bhealach Seachadta

Annex 6

Annex 8

Annex 9A

Annex 14

Annex 15

Annex 17

Annex 18

2012
Scéimeanna 

Maoinithe Éigeandála  
agus Téarnaimh

Anailís Gheografach

2012

2012
Scéimeanna Maoinithe 

HQ d’Fhorbairt 
Sochaí Sibhialta
de réir Earnála

2012
Anailís Gheografach
ODA Déthaobhach

2012
ODA Déthaobhach

de réir Bhealach
Seachadta

2012
ODA Déthaobhach

de réir Earnála

2012
Scéimeanna Maoinithe 

HQ d’Fhorbairt 
Sochaí Sibhialta - 

Anailís Gheografach

2012
ODA Iltaobhach de réir 

Gníomhaireachta 
Iltaobhaigh

  

Scéimeanna Maoinithe 
Éigeandála agus 

Téarnaimh de réir 
Bhealach Seachadta
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Iarscríbhinn 7 & 8

 
2012 2011

Earnáil 9000anna mar %  
den Iomlán 

Déthaobhach
Bilateral

9000anna mar %  
den Iomlán 

Déthaobhach
Bilateral

  Éigeandáil, Athshlánú agus Ullmhacht do Thubaistí  91,795 21%  71,312 16%

  Sláinte, VEID agus SEIF  93,504 21%  91,033 20%

  Rialachas agus Sochaí Shibhialta  60,154 14%  78,287 17%

  Oideachas  33,869 8%  42,664 9%

  Il-earnáil  19,350 4%  10,737 2%

  Bainistiú Clár agus Riarachán  26,919 6%  28,203 6%

  Talmhaíocht  33,598 8%  43,924 10%

  Tacaíocht Ghinearálta Buiséad  18,021 4%  21,010 5%

  Uisce agus Sláintíocht  4,896 1%  7,693 2%

  Feasacht ar Fhorbairt  5,505 1%  6,069 1%

  Infrastruchtúr Sóisialta agus Cúnamh Beatha Forbartha  34,447 8%  37,270 8%

  Earnálacha Eile  16,853 4%  12,007 3%

Iomlán 438,910 100%  450,210 100%

ODA Déthaobhach de réir Earnála

Annex 6

Annex 8

Annex 9A

Annex 14

Annex 15

Annex 17

Annex 18

2012
Scéimeanna 

Maoinithe Éigeandála  
agus Téarnaimh

Anailís Gheografach

2012

2012
Scéimeanna Maoinithe 

HQ d’Fhorbairt 
Sochaí Sibhialta
de réir Earnála

2012
Anailís Gheografach
ODA Déthaobhach

2012
ODA Déthaobhach

de réir Bhealach
Seachadta

2012
ODA Déthaobhach

de réir Earnála

2012
Scéimeanna Maoinithe 

HQ d’Fhorbairt 
Sochaí Sibhialta - 

Anailís Gheografach

2012
ODA Iltaobhach de réir 

Gníomhaireachta 
Iltaobhaigh

  

Scéimeanna Maoinithe 
Éigeandála agus 

Téarnaimh de réir 
Bhealach Seachadta
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Iarscríbhinn 9

ODA Déthaobhach de réir Tíre Fála

Riarachán  
€000s

Cúnamh  
Insocraithe  

Tíre  
€000anna

Scéimeanna Maoinithe 
HQ  d’Fhorbairt  

Sochaí Sibhialta 
€000anna

Éigeandáil
agus 

Téarnamh
€000anna

Cláir Eile 
€000anna

Iomlán
ODA

Dé-thaobhach 
€000anna

Mósaimbíc  1,825  37,000  2,002  100  60  40,987 
An Tansáin  1,510  29,681  2,705  20  827  34,743 
An Aetóip  1,096  25,583  4,801  1,383  98  32,961 
Uganda  1,211  15,655  6,231  2  324  23,423 
An tSaimbia  1,359  14,524  4,272  1  241  20,397 
An Mhaláiv  838  12,357  5,110  1  355  18,662 
Vítneam  1,591  12,005  172  -   664  14,431 
Siarra Leon  623  5,904  4,623  807  6  11,963 
Poblacht Dhaonlathach  
an Chongó

 -   -   2,181  7,880  -   10,061 

Leosóta  830  7,365  180  250  28  8,653 
An tSomáil  -   -   1,458  6,973  -   8,431 
An Chéinia  -   -   6,213  1,151  -   7,364 
An tSúdáin Theas  -   -   3,018  3,480  -   6,498 
An Libéir  -   -   2,222  200  4,050  6,472 
An tSiombáib  -   0  2,571  340  3,206  6,117 
An Afganastáin  -   -   1,148  4,441  -   5,589 
An Afraic Theas  596  3,184  1,476  -   13  5,269 
An tSúdáin  -   -   2,192  3,060  -   5,252 
Críocha Forghafa na  
bPailistíneach

 -   -   423  81  4,060  4,564 

Tíomóir Thoir  301  3,401  -   -   522  4,223 
An India  -   -   3,348  -   -   3,348 
Ruanda  -   -   2,748  -   -   2,748 
An Nigir  -   -   1,027  1,625  -   2,652 
Háítí  -   -   1,421  1,050  -   2,471 
Poblacht na hAfraice Láir  -   -   -   2,450  -   2,450 
An Phacastáin  -   -   887  1,010  -   1,897 
Sead  -   -   495  1,400  -   1,895 
Nicearagua  -   -   1,591  -   -   1,591 
An Nigéir  41  -   1,328  9  -   1,379 
An Bhanglaidéis  -   -   1,374  -   -   1,374 
Hondúras  -   -   1,321  -   -   1,321 
Maenmar (Burma)  -   -   471  827  -   1,298 
An tSiria  -   -   72  1,100  -   1,172 
Maili  -   -   272  843  -   1,115 
An Bhurúin  -   -   1,045  -   -   1,045 
An Afraic fho-Shashárach  - 
Réigiúnach

 -   -   658  3,753  2,805  7,215 

Meirceá Theas - Réigiúnach  -   -   1,198  100  -   1,298 
Meánoirthear - Réigiúnach  -   -   621  200  2,140  2,961 
Tíortha Eile  -   -   9,450  3,488  678  13,616 
Ní bhaineann le tír faoi leith  15,098  19  11,241  35,242  48,402  110,001 
Iomláin  26,919  166,678  93,566  83,269  68,478  438,910 
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Iarscríbhinn 9a

Anailís Gheografach ODA Déthaobhach

             2012                     2011

 

€000anna
mar % den 

Iomlán
 

€000anna
mar % den 

Iomlán

  An Afraic  271,903 62%  292,003 65%

  An Áise  35,195 8%  35,652 8%

 Meirceá Láir  6,740 2%  8,488 2%

  Meirceá Theas  3,648 1%  4,065 1%

  An Mheánoirthear agus an Afraic Thuaidh  10,704 2%  8,527 2%

  Ní bhaineann le réigiún faoi leith  110,720 25%  101,474 22%

Iomlán  438,910 100%  450,210 100%

Annex 6

Annex 8

Annex 9A

Annex 14

Annex 15

Annex 17

Annex 18

2012
Scéimeanna 

Maoinithe Éigeandála  
agus Téarnaimh

Anailís Gheografach

2012

2012
Scéimeanna Maoinithe 

HQ d’Fhorbairt 
Sochaí Sibhialta
de réir Earnála

2012
Anailís Gheografach
ODA Déthaobhach

2012
ODA Déthaobhach

de réir Bhealach
Seachadta

2012
ODA Déthaobhach

de réir Earnála

2012
Scéimeanna Maoinithe 

HQ d’Fhorbairt 
Sochaí Sibhialta - 

Anailís Gheografach

2012
ODA Iltaobhach de réir 

Gníomhaireachta 
Iltaobhaigh

  

Scéimeanna Maoinithe 
Éigeandála agus 

Téarnaimh de réir 
Bhealach Seachadta



T
u

a
r

a
s

c
á

il B
h

lia
n

T
ú

il c
h

ú
n

a
m

h
 É

ir
e

a
n

n
 2012

81

Iarscríbhinn 10
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Iarscríbhinn 11

ODA Iltaobhach

Foinse an ODA Iltaobhaigh Vóta 27 
€000anna 

ODA Eile 
€000anna

 Iomlán 
€000anna

Institiúid Aontais Eorpaigh (AE)

Buiséad AE (Comhoibriú Forbartha)  70,443  70,443 

Ciste Eorpach Forbraíochta An Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála  29,175  29,175 

Foiomlán na hInstitiúide Aontais Eorpaigh (AE)  29,175  70,443  99,619 

An Banc Domhana, na Náisiúin Aontaithe  
agus Institiúidí Iltaobhacha Eile
Eagraíocht Bia agus Talmhaíochta “An Roinn Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia  1,462  1,462 

An Comhlachas Forbartha Idirnáisiúnta (IDA) An Roinn Airgeadais  23,400  23,400 

Banc Forbartha na hÁise An Roinn Airgeadais  700  700 

Comh-mhaoiniú le Grúpa an Bhainc Dhomhanda An Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála  1,000  1,000 

An Eagraíocht Dhomhanda Trádála An Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála  865  865 

Roinn Oibríochtaí Síochána na Náisiún Aontaithe An Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála  1,124  1,124 

Buiséad Ginearálta na Náisiún Aontaithe An Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála  1,441  1,441 

Saoráid Dhomhanda Comhshaoil An Roinn Comhshaoil, Oidhreachta agus 
Rialtais Áitiúil

 1,420  1,420 

OECD An Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála  810  810 

Eagraíochtaí Idirnáisiúnta Eile An Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála  1,376  1,376 

Fo-Iomlán Bhanc Domhanda, Náisiúin Aontaithe 
agus Institiúidí Déthaobhacha Eile

 4,051  29,547  33,598 

Ranníocaíochtaí Deonacha chuig Áisíneachtaí  
na Náisiún Aontaithe
Clár Domhanda Bia - Tionól Chúnaimh Bhia Dheonach An Roinn Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia  9,960  9,960 

Clár Forbartha na Náisiún Aontaithe (UNDP) An Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála  8,900  8,900 

Ciste Leanaí na Náisiún Aontaithe (UNICEF) An Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála  8,200  8,200 

Ard-Choimisinéir na Náisiún Aontaithe do Theifigh 
(UNHCR) 

An Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála  6,100  6,100 

An Eagraíocht Dhomhanda Sláinte (WHO) An Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála  1,200  1,200 

Ciste Daonra na Náisiún Aontaithe An Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála  3,230  3,230 

Oifig Ard-Choimisinéir na Náisiún Aontaithe  
um Chearta an Duine

An Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála  1,950  1,950 

Comh-Chlár na Náisiún Aontaithe ar  
VEID/SEIF-UNAIDS

An Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála  3,000  3,000 

UNRWA (Tacaíocht do Theifigh Palaistíneacha  
sa Neasoirthear)

An Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála  4,000  4,000 

Ciste Idirnáisiúnta d’Fhorbairt Thalmhaíochta An Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála  2,000  2,000 

Ciste na Náisiún Aontaithe d’Fhorbairt Bhan An Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála  1,500  1,500 

Oibrithe Deonacha na Náisiún Aontaithe An Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála  450  450 

Eagraíocht Forbartha Tionscail na Náisiún Aontaithe An Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála  418  418 

Ranníocaíochtaí Deonacha Eile chuig Gníomhaireachtaí 
agus Cistí na Náisiún Aontaithe

An Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála  323  323 

Fo-iomlán - Ranníocaíochtaí chuig Gníomhaire-
achtaí na Náisiún Aontaithe

 41,271  9,960  51,231 

Caiteachas Ilchineálach Vótáilte -  
Ranníocaíochtaí UN

Ranna Éagsúla Éile  5,544  5,544 

Iomlán ODA Iltaobhach  74,497  115,495  189,992 
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2012 2011

Bealach Áisíneachta €000anna % €000anna %

  Institiúidí an Aontais Eorpaigh  99,619 52%  109,569 53%

  Náisiúin Aontaithe  60,802 32%  64,324 31%

  Grúpa an Bhainc Dhomhanda  24,400 13%  18,900 9%

  An Eagraíocht Dhomhanda Trádála  865 0.5%  805 0.4%

  Bainc Fhorbartha Réigiúnacha  700 0.4%  10,120 5%

  Eagraíochtaí Iltaobhacha Eile  3,606 2%  3,109 2%

Iltaobhach Iomlán  189,992 100%  206,826 100%

Annex 6

Annex 8

Annex 9A

Annex 14

Annex 15

Annex 17

Annex 18

2012
Scéimeanna 

Maoinithe Éigeandála  
agus Téarnaimh

Anailís Gheografach

2012

2012
Scéimeanna Maoinithe 

HQ d’Fhorbairt 
Sochaí Sibhialta
de réir Earnála

2012
Anailís Gheografach
ODA Déthaobhach

2012
ODA Déthaobhach

de réir Bhealach
Seachadta

2012
ODA Déthaobhach

de réir Earnála

2012
Scéimeanna Maoinithe 

HQ d’Fhorbairt 
Sochaí Sibhialta - 

Anailís Gheografach

2012
ODA Iltaobhach de réir 

Gníomhaireachta 
Iltaobhaigh

  

Scéimeanna Maoinithe 
Éigeandála agus 

Téarnaimh de réir 
Bhealach Seachadta

ODA Iltaobhach de réir Gníomhaireachta 
Iltaobhaigh

Iarscríbhinn 12
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2012

€000anna
mar %  

den Iomlán

Poblacht Dhaonlathach an Chongó  8,230 10%

An tSomáil  6,973 8%

An Afganastáin  4,441 5%

An tSúdáin Theas  3,480 4%

An tSúdáin  3,060 4%

An Afraic fho-Shahárach  3,753 5%

An Aetóip  1,383 2%

Poblacht na hAfraice Láir  2,450 3%

Háítí  1,050 1%

Sead  1,400 2%

An Chéinia  1,151 1%

Nígir  1,625 2%

An tSiria  1,100 1%

An Phacastáin  1,010 1%

Mailí  843 1%

Maenmar ( Burma)  827 1%

Siarra Leon  807 1%

An Iordáin  600 1%

Éimin  415 0.5%

Tíortha Eile  3,703 4%

Comhchistí Daonnúla agus Comhthiomsaithe  34,967 42%

Iomlán  83,269 100%

Iarscríbhinn 13

Scéimeanna Moainithe Éigeandála agus 
Téarnaimh de réir Tíre Fála 
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Scéimeanna Maoinithe Éigeandála  
agus Téarnaimh - Anailís Gheografach

Iarscríbhinn 14

Annex 6

Annex 8

Annex 9A

Annex 14

Annex 15

Annex 17

Annex 18

2012
Scéimeanna 

Maoinithe Éigeandála  
agus Téarnaimh

Anailís Gheografach

2012

2012
Scéimeanna Maoinithe 

HQ d’Fhorbairt 
Sochaí Sibhialta
de réir Earnála

2012
Anailís Gheografach
ODA Déthaobhach

2012
ODA Déthaobhach

de réir Bhealach
Seachadta

2012
ODA Déthaobhach

de réir Earnála

2012
Scéimeanna Maoinithe 

HQ d’Fhorbairt 
Sochaí Sibhialta - 

Anailís Gheografach

2012
ODA Iltaobhach de réir 

Gníomhaireachta 
Iltaobhaigh

  

Scéimeanna Maoinithe 
Éigeandála agus 

Téarnaimh de réir 
Bhealach Seachadta

€000anna mar % den 
Iomlán

  An Afraic  36,746 44%

  An Áise  6,519 8%

  Meirceá Láir agus Theas  1,210 1%

  An Meánoirthear agus Afraic Thuaidh   2,946 4%

  Réigiúin Eile  881 1%

  Maoniú Daonnúil Comhthiomsaithe Neamhchomharthaithe  34,967 42%

Iomlán  83,269 100%
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Scéimeanna Maoinithe Éigeandála agus 
Téarnaimh de réir Bhealach Seachadta

Annex 6

Annex 8

Annex 9A

Annex 14

Annex 15

Annex 17

Annex 18

2012
Scéimeanna 

Maoinithe Éigeandála  
agus Téarnaimh

Anailís Gheografach

2012

2012
Scéimeanna Maoinithe 

HQ d’Fhorbairt 
Sochaí Sibhialta
de réir Earnála

2012
Anailís Gheografach
ODA Déthaobhach

2012
ODA Déthaobhach

de réir Bhealach
Seachadta

2012
ODA Déthaobhach

de réir Earnála

2012
Scéimeanna Maoinithe 

HQ d’Fhorbairt 
Sochaí Sibhialta - 

Anailís Gheografach

2012
ODA Iltaobhach de réir 

Gníomhaireachta 
Iltaobhaigh

  

Scéimeanna Maoinithe 
Éigeandála agus 

Téarnaimh de réir 
Bhealach Seachadta

€000anna mar % den 
Iomlán

  Gníomhaireachtaí na NA  21,453 26%

  Lárchiste Freagartha Éigeandála  10,000 12%

  Comhchistí Daonnúla   17,300 21%

  Cumann Idirnáisiúnta na Croise Deirge  12,075 15%

  Eagraíochtaí Neamhrialtais  18,514 22%

  Eile  3,927 5%

Iomlán  83,269 100%
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Iarscríbhinn 15

 €000anna

Uganda   6,231 

An Chéinia   6,213

An Mhaláiv   5,110 

An Aetóip   4,801 

Siarra Leon   4,623

An tSaimbia   4,272   

An India    3,348

An tSúdáin Theas   3,018  

Ruanda   2,748 

An Tansáin   2,705 

An tSiombáib   2,571

An Libéir   2,222

An tSúdain   2,192

Poblacht Dhaonlathach an Chongó  2,181 

Mósaimbíc   2,002

Nicearagua   1,591 

An tSomáil   1,458 

An Afraic Theas  1,476

Háítí   1,421

An Bhanglaidéis   1,374

An Nigéir   1,328 

Hondúras   1,321

An Afganastáin   1,148

An Bhurúin   1,045 

An Nígir   1,027

An Phacastáin   887  

Guatamala   820 

An Bhrasaíl   761 

An Cholóim   634 

Camarún   526

Neipeal  513

Sead   495 

Gana   495 

Peiriú  492 

Maenmar (Burma)  471

Poblacht Dhaonlathach na Cóire  458  

Angóla  443 

Críocha Forghafa na bPailistíneach  423

An Téalainn  373  

Buircíne Fasó  344 

An Bholaiv  311

Réigiúnach   2,453

Tíortha Eile  4,222

Ní bhaineann le tír ar leith  11,019

Iomlán 93,565

Scéimeanna Maoinithe HQ d’Fhorbairt  
Sochaí Sibhialta de réir Tíre Fála

Iarscríbhinn 16
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Scéimeanna Maoinithe HQ d’Fhorbairt  
Sochaí Sibhialta - Anailís Gheografach

Annex 6

Annex 8

Annex 9A

Annex 14

Annex 15

Annex 17

Annex 18

2012
Scéimeanna 

Maoinithe Éigeandála  
agus Téarnaimh

Anailís Gheografach

2012

2012
Scéimeanna Maoinithe 

HQ d’Fhorbairt 
Sochaí Sibhialta
de réir Earnála

2012
Anailís Gheografach
ODA Déthaobhach

2012
ODA Déthaobhach

de réir Bhealach
Seachadta

2012
ODA Déthaobhach

de réir Earnála

2012
Scéimeanna Maoinithe 

HQ d’Fhorbairt 
Sochaí Sibhialta - 

Anailís Gheografach

2012
ODA Iltaobhach de réir 

Gníomhaireachta 
Iltaobhaigh

  

Scéimeanna Maoinithe 
Éigeandála agus 

Téarnaimh de réir 
Bhealach Seachadta

 
2012 2011

€000anna
mar % den 

Iomlán
€000anna

mar % den 
Iomlán

  An Afraic  61,961 66%  59,355 64%

  An Áise  9,480 10%  11,032 12%

  Meiriceá Láir  5,607 6%  6,158 7%

  Meiriceá Theas  3,471 4%  3,965 4%

  An Meánoirthear agus an Afraic Thuaidh  1,356 1%  1,325 1%

  Réigiúin Eile  202 0.2%  318 0.3%

  Ní bhaineann le réigiún ar leith  11,489 12%  9,885 11%

Iomlán  93,566 100%  92,038 100%
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Scéimeanna Maoinithe HQ d’Fhorbairt Sochaí 
Sibhialta de réir Earnála

Iarscríbhinn 18

Annex 6

Annex 8

Annex 9A

Annex 14

Annex 15

Annex 17

Annex 18

2012
Scéimeanna 

Maoinithe Éigeandála  
agus Téarnaimh

Anailís Gheografach

2012

2012
Scéimeanna Maoinithe 

HQ d’Fhorbairt 
Sochaí Sibhialta
de réir Earnála

2012
Anailís Gheografach
ODA Déthaobhach

2012
ODA Déthaobhach

de réir Bhealach
Seachadta

2012
ODA Déthaobhach

de réir Earnála

2012
Scéimeanna Maoinithe 

HQ d’Fhorbairt 
Sochaí Sibhialta - 

Anailís Gheografach

2012
ODA Iltaobhach de réir 

Gníomhaireachta 
Iltaobhaigh

  

Scéimeanna Maoinithe 
Éigeandála agus 

Téarnaimh de réir 
Bhealach Seachadta

 
2012 2011

€000anna
mar % den 

Iomlán
€000anna

mar % den 
Iomlán

  Sláinte, VEID agus SEIF  16,921 18%  18,013 19%

  Rialachas agus Sochaí Shibhialta  22,328 24%  24,556 26%

  Talmhaíocht  15,149 16%  21,870 23%

  Oideachas  11,956 13%  13,958 15%

  Forbairt Feasachta  4,353 5%  5,103 5%

  Infrastruchtúr Sóisialta agus Cúnamh Bia Forbartha  3,137 3%  1,171 1%

  Uisce agus Sláintíocht  3,791 4%  4,752 5%

  Forbairt Ilearnála agus Tuaithe  8,986 10%  2,469 3%

  Freagairt Éigeandála agus Ullmhacht do Thubaistí  3,515 4%  968 1%

  Earnálacha Eile  3,430 4%  2,413 3%

Iomlán  93,566 100%  95,274 100%
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Maoiniú do NGOanna agus  
d’Eagraíochtaí Sochaí Sibhialta
Ainm na hEagraíochta Maoiniú 

HQ Sochaí 
Sibhialta & 

Forbartha 
Oideachais

Maoiniú 
Éigeandála 

agus 
Téarnaimh

Eile, lena n-áirítear 
maoiniú i dTíortha 
Comhpháirtíochta

Maoiniú trí 
Ranna Rialtais 

Eile  

Iomlán  
€000

Concern Worldwide 19,994  3,435  -   -   23,429 
Trócaire 15,724  2,740  -   -   18,464 
Misean Cara 16,000  -   -   -   16,000 
Goal 12,454  2,250  -   -   14,704 
Coiste Idirnáisiúnta na Croise Deirge  -   8,800  -   -   8,800 
Oxfam Ireland  1,957  1,345  1,000  -   4,302 
Cónaidhm Idirnáisiúnta na Croise Deirge  -   3,150  -   -   3,150 
Christian Aid Ireland  3,056  965  -   -   4,021 
Plan Ireland  1,128  1,892  -   -   3,021 
Self Help Africa  2,982  -   -   -   2,982 
World Vision  1,483  1,245  -   -   2,728 
Líonra Fair Trade na hÉireann  2,658  -   -   -   2,658 
Halo Trust  -   1,638  500  -   2,138 
Sight Savers Ireland  1,573  -   -   -   1,573 
Concern Universal  -   250  1,501  -   1,751 
Catholic Relief Service  -   -   1,413  -   1,413 
Médecins Sans Frontières  -   1,025  -   -   1,025 
Technoserve  -   -   1,692  -   1,692 
Helen Keller International  -   -   1,448  -   1,448 
Traidlinks  -   -   900  -   900 
Action Aid  877  -   -   -   877 
Athshlánú Cuimsitheach Pobalbhunaithe  -   -   800  -   800 
Churches Health Association of Zambia  -   -   800  -   800 
Comhairle na hÉireann do Mhic Léinn Thar 
Lear

 -   -   933  -   933 

Save the Children  -   -   925  -   925 
Help Age International  626  -   -   -   626 
ChildFund Ireland  619  -   -   -   619 
Care International  -   -   608  -   608 
Global Alliance for Improved Nutrition  -   -   600  -   600 
Institiúid Idirnáisiúnta don Chomhshaoil agus don 
Fhorbairt

 -   -   600  -   600 

Farm Africa  -   -   600  -   600 
Children in Crossfire  556  -   -   -   556 
Aidlink  548  -   -   -   548 
Forbairt Faoisimh Idirnáisiúnta i Mósaimbíc  -   -   535  -   535 
VSO  531  -   100  -   631 
Cosaintóirí Tosaigh  504  -   -   -   504 
DKT Ethiopia  -   -   500  -   500 
Cónaidhm Benjamin Mkapa VEID /SEIF  - An 
Tansáin

 -   -   500  -   500 

Institiúid Sláinte Ifakara  -   -   500  -   500 
Institiúid Forbartha Thar Lear  -   125  350  -   475 
Comhlámh  422  -   31  -   453 
Tionscnamh Forbartha IONTSAI  -   -   450  -   450 
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Ainm na hEagraíochta Maoiniú HQ 
Sochaí Sibhialta 

& Forbartha 
Oideachais

Maoiniú 
Éigeandála 

agus 
Téarnaimh

Eile, lena n-áirítear 
maoiniú i dTíortha 
Comhpháirtíochta

Maoiniú trí 
Ranna Rialtais 

Eile  

Iomlán  
€000

Family Guidance Association of Ethiopia  -   -   400  -   400 
Sikika  -   -   400  -   400 
Mná sa Dlí agus sa bhForbairt san Afraic  -   -   525  -   525 
Cónaidhm Idirnáisiúnta VEID / SEIF  -   -   400  -   400 
Fondúireacht Rialachais na Saimbia  -   -   400  -   400 
Serve in Solidarity Ireland  356  -   -   -   356 
VITA  350  -   -   -   350 
National Smallholders Farmers Association  
of Malawi 

 -   -   342  -   342 

Progressio  -   -   340  -   340 
Farm Radio International  -   -   300  -   300 
SOS Sahel Ethiopia  -   -   300  -   300 
Zimbabwe AIDS Network  -   -   300  -   300 
The Alliance of Mayors and Municipal Leaders - HIV  -   -   300  -   300 
Comhairle Náisiúnta SEIF  -   -   290  -   290 
Adigrat Diocese Catholic Secretariat  
[ADCS] Ethiopia

 -   -   288  -   288 

Camfed International  200  -   275  -   475 
Tionscadal Oideachais Sóisialta agus Sláinte  261  -   -   -   261 
Dóchas  250  -   -   -   250 
The Haven Community Foundation  -   250  -   -   250 
Fondúireacht SEIF na hAfraice Theas  -   -   250  -   250 
Sonke Gender Justice Network  -   -   250  -   250 
Haki Elimu  -   -   250  -   250 
SNV  -   -   250  -   250 
Camara Education Ltd  244  -   -   -   244 
Stichting Mama Cash  -   -   240  -   240 
Link Community Development  237  -   -   -   237 
AWEPA  -   -   320  -   320 
International Alert  -   -   228  -   228 
CCRDA - Consortium of Christian Relief  
& Development Association 

 -   -   220  -   220 

FAWE  -   -   205  -   205 
The Carter Center  200  -   -   -   200 
Civicus South Africa  200  -   -   -   200 
FIDH - Cónaidhm Idirnáisiúnta um Chearta an 
Duine

 200  -   -   -   200 

Global Witness Trust  200  -   -   -   200 
Cumann Pleanála Teaghlaigh na hÉireann  200  -   -   -   200 
Minority Rights Group International  200  -   -   -   200 
The Soul of Haiti  -   200  -   -   200 
Tearfund Ireland  -   200  -   -   200 
Transparency International  -   -   300  -   300 
War on Want Tuaisceart Éireann  200  -   -   -   200 
An Institiúid Acmhainní Domhanda  -   -   200  -   200 
Mag Vietnam  -   -   200  -   200 
HIVOS  -   -   200  -   200 
People Opposing Women Abuse  -   -   200  -   200 
Civil Society for Poverty Reduction  -   -   200  -   200 
Misa Zambia  -   -   200  -   200 
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Ainm na hEagraíochta Maoiniú HQ 
Sochaí Sibhialta 

& Forbartha 
Oideachais

Maoiniú 
Éigeandála 

agus 
Téarnaimh

Eile, lena n-áirítear 
maoiniú i dTíortha 
Comhpháirtíochta

Maoiniú trí 
Ranna Rialtais 

Eile  

Iomlán  
€000

AIDS Partnership with Africa  198  -   -   -   198 
Habitat for Humanity Ireland  198  -   -   -   198 
Health Poverty Action  194  -   -   -   194 
Friends of Londiani Ireland  192  -   -   -   192 
Comhairle Náisiúnta na nÓg Éireann  180  -   -   -   180 
Cumann Forbartha Oideachais na hÉireann  164  -   -   -   164 
Christian Blind Mission Ireland  150  -   -   -   150 
ECPAT International  150  -   -   -   150 
Gorta  150  -   -   -   150 
Seirbhís Idirnáisiúnta um Chearta an Duine  150  -   -   -   150 
Cuibhreannas SEIF - An Afraic Theas  -   -   150  -   150 
Choice  -   -   150  -   150 
Western Cape Network on Violence  -   -   150  -   150 
Ionad Glencree um Athmhuintearas  -   148  -   -   148 
Association for the Empowerment of 
Person with Disabilities - Vietnam 

 -   -   146  -   146 

A-Z Children’s Charity  140  -   -   -   140 
Anti-Slavery International  140  -   -   -   140 
Forbairt Oideachais Suas  137  -   -   -   137 
Women’s World Banking  136  -   -   -   136 
Phela Health and Development Communities  -   -   127  -   127 
FAWE South Africa  -   -   125  -   125 
SAfAIDS  -   -   125  -   125 
Evangelical Association of Malawi  -   -   120  -   120 
Hope Foundation  117  -   -   -   117 
The Centre for Counselling Nutrition  
& Health Care- Tanzania

 -   -   117  -   117 

Comhairle Náisiúnta YMCA in Éirinn  115  -   -   -   115 
Clioma Ltd  -   -   104  -   104 
CDI Vietnam  -   -   102  -   102 
Value Added in Africa  100  -   -   -   100 
Bóthar  100  -   -   -   100 
Tionscnamh Bainistithe Géarchéime  -   100  -   -   100 
Henry Dunant Centre for Humanitarian Dialogue  -   100  -   -   100 
Grúpa Géirchéime Idirnáisiúnta  -   100  -   -   100 
ICTU  100  -   -   -   100 
International Alert  -   100  -   -   100 
Institiuid um Idirbhearta Lánpháirtithe  -   100  -   -   100 
Cumann Tarrthála Idirnáisiúnta na Ríochta 
Aontaithe

 -   100  -   -   100 

An Coimisiún um Chearta an Duine in Éirinn  -   -   100  -   100 
COHED - Vietnam  -   -   100  -   100 
Zambia National Education Coalition  -   -   100  -   100 
Ionad d’Fhoréigean sa Bhaile- Uganda  -   -   98  -   98 
Galway One World Centre  94  -   -   -   94 
Taispeántas Eolaithe Óga & Teicneolaíocht 
-An Tansáin

 -   -   89  -   89 

Uganda Women’s Network  -   -   88  -   88 
Gisha Legal Centre for Freedom  -   -   85  -   85 
Catholic Community for Justice and Peace - Malawi  -   -   85  -   85 
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Ainm na hEagraíochta Maoiniú HQ 
Sochaí Sibhialta 

& Forbartha 
Oideachais

Maoiniú 
Éigeandála 

agus 
Téarnaimh

Eile, lena n-áirítear 
maoiniú i dTíortha 
Comhpháirtíochta

Maoiniú trí 
Ranna Rialtais 

Eile  

Iomlán  
€000

Diocese of Mutare Community Care Programme  -   -   85  -   85 
AFRI  83  -   -   -   83 
Seirbhísí Pobail agus don Aos Óg i Lourdes  83  -   -   -   83 
Latin America Solidarity Centre  83  -   -   -   83 
Fondúireacht Nepal  80  -   -   -   80 
Yesh Din Volunteers for Human Rights  80  -   -   -   80 
Institiúid Síocháin Dennis Hurley  -   -   80  -   80 
Amnesty International Ireland  78  -   -   -   78 
Raising Voices  -   -   75  -   75 
Cumann na mBan Tigray  -   -   75  -   75 
Waterford One World Centre  74  -   -   -   74 
Sraith na hÉireann d’Fhondúireacht Comhar 
Creidmheasa

 73  -   -   -   73 

ECO - Unesco  70  -   -   -   70 
Household in Distress  -   -   70  -   70 
An Taisce - Green Schools  66  -   -   -   66 
Bimkom Planners for Planning Rights  -   -   65  -   65 
Family AIDS Caring Trust (CHIREDZI)  -   -   65  -   65 
Ionad um Oideachas Domhanda  65  -   -   -   65 
Ionad Ealaíne Pobail Mayfield  64  -   -   -   64 
Grúpa Ban Buyantanshi  -   -   63  -   63 
Kerry Action Development Education  61  -   -   -   61 
Zambia Open Community Schools  -   -   60  -   60 
Al Haq Law in the Service of Man  -   -   60  -   60 
Addameer Prison Support and Human Rights  -   -   60  -   60 
Comet Me  -   -   60  -   60 
Jerusalem Legal Aid and Human Rights Centre  -   -   60  -   60 
Action Lesotho  60  -   -   -   60 
Ionad na Palaistíne um Chearta an Duine  -   -   60  -   60 
Oifig Idirchaidreamh Afraic Theas  -   -   60  -   60 
Inter Religious Council of Uganda  -   -   59  -   59 
80 : 20 Educating for a Better World  58  -   -   -   58 
Irish Friend Of Albania  55  -   -   -   55 
CARITAS Makeni  -   -   50  -   50 
InterPeace  -   50  -   -   50 
Comhpháirtíocht Forbartha Inis Eoghain  50  -   -   -   50 
MIFTA  -   -   50  -   50 
Volunteers in Irish Veterinary Assistance  50  -   -   -   50 
Norwegian Refugee Council  -   50  -   -   50 
Gender Links  -   -   50  -   50 
Cumann Dlí na hAfraice Theas  -   -   50  -   50 
Siyabhabha Trust / CARITAS  -   -   50  -   50 
Souls Comfort Trust  -   -   50  -   50 
Comhghuaillíocht Fiachas agus Forbartha  50  -   -   -   50 
Faighteoirí eile (<€50,000)  1,399  135  983  -   2,517 
An Scéim Inaisbhainte Cánach  -   -   -   5,800  5,800 
ODA Eile  -   -   -   231  231 

Iomlán  92,579  30,493  30,359  6,031  159,463





An leathanach seo:  Bainistiú dobhardhroma pobal bhunaithe le tacaíocht Chúnamh Éireann. Debre Kidane, Hawzien, Tigray, An Aetóip Grianghraf: Israel Seone.
Clúdach Tosaigh: Mwama Juma ag  obair  i  ngort  ríse a  muintire,  Mtwara, an Tansáin  Grianghraf: na NA an Tansáin /Julie Pudlowski
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