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Is é Cúnamh Éireann clár oifigiúil na
hÉireann chun cuidiú le tíortha atá ag
forbairt. Déanann an Rannán um
Chomhar Forbartha sa Roinn Gnóthaí
Eachtracha agus Trádála é a bhainistiú.
Bunaíodh clár Chúnamh Éireann sa
bhliain 1974. An príomhfhócas aige ná an
comhrac in aghaidh na bochtaineachta
agus an ocrais i roinnt de na tíortha is lú
forbairt ar domhan, go háirithe san Afraic
fho-Shahárach. Cuireann an clár cúnamh
ar fáil do bhreis is 90 tír ar fud an
domhain, lena n-áirítear naoi gcinn de
thíortha comhpháirteacha mar a bhfuil
Éire páirteach i soláthar cúnaimh
fhadtéarmaigh.
Le haghaidh tuilleadh eolais féach:
www.irishaid.gov.ie.
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BROLLACH

Is éard atá i gclár comhair forbartha na hÉireann, arna bhainistiú ag
Cúnamh Éireann sa Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála, ná léiriú
praiticiúil ar chroíphrionsabail ár mbeartais eachtraigh, agus ar ár
luachanna mar phobal. Sainítear seasamh na hÉireann sa domhan seo
trínár dtiomantas i leith an cheartais, an chomhionannais, dhínit an
duine agus an mheasa ar chearta an duine, agus trínár ndlúthchomhar
leosan a mbíonn diantionchar ag an mbochtaineacht agus ag an ocras
ar a saol.
Arís is arís eile, d’fhreagair pobal na hÉireann go fíor flaithiúil nuair a
tharla tubaistí agus éigeandálaí. Bhí seo le sonrú an bhliain seo caite tar
éis thubaiste an chreatha talún in Háítí agus tar éis na dtuilte uafásacha
Eamonn Gilmore, Tánaiste agus Aire Gnóthaí
Eachtracha agus Trádála

sa Phacastáin. I mbliana, tá ár gclár cúnaimh, gníomhaireachtaí forbartha
Éireannacha agus daoine is pobail aonair ar fud na tíre ag freagairt do
riachtanais na dteaghlach atá scriosta toisc na géarchéime i gCorn na
hAfraice mar thoradh ar thriomach, éagobhsaíocht agus coinbhleacht.
Tuigimid go bhfuil gá lenár bpáirt i bhfreagairt d’éigeandálaí agus do
ghéarchéimeanna daonnúla. Tuigimid freisin go bhfuil dualgas orainn
oibriú le tíortha agus pobail bhochta chun cuidiú leo smacht a bheith
acu ar a dtodhchaí féin agus athrú inbhuanaithe, fadtéarmach a bhaint
amach. Tá an Rialtas tiomanta don chomhar forbartha, mar chuid
lárnach de bheartas eachtrach na hÉireann. D’ainneoin na ndúshlán
tromchúiseach a gcaithimid aghaidh a thabhairt orthu sa bhaile,
déanfaimid ár dtréandícheall na spriocanna a bhaint amach a
d’aontaíomar maidir le Cúnamh Oifigiúil Forbartha (COF). Táimid

Jan O’Sullivan, Aire Stáit do Thrádáil agus Forbairt
Choigríche

tiomanta de an sprioc 0.7% den OTN a bheith á chaitheamh ar COF
a bhaint amach, agus oibreoimid chun sin a bheith ar bun faoi 2015.
Is é téama na Tuarascála Bliantúla seo ná go n-oibríonn an cúnamh
forbartha. Bíonn torthaí soiléire ar an gcúnamh sin i saol na ndaoine
agus na bpobal bocht. Aithnítear go hidirnáisiúnta go bhfuil Cúnamh
Éireann ag tús cadhnaíochta san iarracht cúnamh a dhéanamh níos
éifeachtaí. Dírítear clár Chúnamh Éireann go mór ar an gcomhrac i
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gcoinne na fíorbhochtaineachta agus an fhíor-ocrais, agus dírítear go
háirithe ar roinnt de na tíortha is boichte san Afraic fho-Shahárach.
Oibrímid i gcomhar leis na tíortha seo ionas gur féidir linn an tionchar
is fearr agus is féidir a bheith againn ar leibhéil bhochtaineachta. Sa saol
seo atá chomh comhshnaidhmthe, tá sé chun ár gcomhleasa déanamh
amhlaidh.
D’ainneoin na ndúshlán, tá dul chun cinn á dhéanamh san Afraic. I gcás
roinnt mhaith tíortha a bhí báite sa bhochtaineacht agus san éadóchas
tá fás eacnamaíochta ag tarlú anois. Daingneoidh an Rialtas ár
gcomhpháirtíocht leis an Afraic – comhpháirtíocht forbraíochta,
pholaitiúil agus eacnamaíochta. Sa bhliain seo amach romhainn,
déanfaimid athbhreithniú ar Pháipéar Bán na hÉireann um Chúnamh
Éireann, ag cur san áireamh na mórfhorbairtí agus mórathruithe a
tharla le cúig bliana anuas, agus ag dul i gcomhar go forleathan leis an
bpobal, le heagraíochtaí neamhrialtasacha forbraíochta agus lenár
gcomhpháirtithe sa domhan forbraíochta. Cinnteoidh an
t-athbhreithniú seo go mbeidh sraith shoiléir tosaíochtaí againn do na
blianta amach romhainn, ionas go féidir linn a chinntiú go mbeidh cion
na hÉireann ar an gcion is fearr is féidir linn a dhéanamh sa chomhrac
in aghaidh na bochtaineachta agus an ocrais, agus chun daingniú a
dhéanamh ar ár gcomhpháirtíocht leis an gcuid den domhan atá i
mbéal forbartha.

Eamonn Gilmore,
Tánaiste agus Aire Gnóthaí Eachtracha agus Trádála

Jan O’Sullivan,
Aire Stáit do Thrádáil agus Forbairt Choigríche
Meán Fómhair 2011
BROLLACH
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Torthaí á mBaint Amach

Ag Cruinniú Mullaigh chun Athbhreithniú a dhéanamh ar Spriocanna
Forbartha na Mílaoise (SFM) i Meán Fómhair 2010 tháinig ceannairí an
domhain le chéile chun meas agus athbhreithniú a dhéanamh ar an dul
chun cinn i leith an chomhraic in aghaidh na bochtaineachta, an ocrais
agus an neamhionannas. Tugadh suntas ag an cruinniú mullaigh sin don dul
chun cinn suntasach atá déanta le deich mbliana anuas i gcomhrac in
aghaidh na fíorbhochtaineachta, san fheabhas atá tagtha ar rollú scoile
agus sláinte leanaí, ar laghdú ar bhás leanaí agus ar fhairsingiú ar an
rochtain ar chosc agus cóireáil do VEID agus SEIF i roinnt de na tíortha is
boichte ar domhan. Rinne Éire cion suntasach san fhorás sna réimsí seo,
go háirithe san Afraic fho-Shahárach, an réigiún is moille ó thaobh dhul
chun cinn na SFM. Ar na príomhthosaíochtaí i gclár Chúnamh Éireann le
linn 2010 bhí ocras agus tearc-chothú, agus bhí ról tosaíochta ag Éirinn
agus na Stáit Aontaithe i seoladh an Tionscnaimh 1000 days Scaling Up
Nutrition (SUN) le linn an chruinnithe mullaigh.
Tá an Afraic ag athrú agus ag forbairt níos gasta anois ná mar a bhí an tír
riamh cheana. Sna chéad chúig bliana den mhílaois nua, d’ainneoin na
géarchéime airgeadais, b’ionann an fás eacnamaíochta san Afraic agus
beagnach 5 faoin gcéad. Tá an Afraic níos sláintiúla agus oideachas níos
fearr ar a pobal anois ná mar a bhí cheana. San Afraic fho-Shahárach, bhí
laghdú 28% ar mhortlaíocht leanaí idir 1990 agus 2009 agus, is díol suntais
é gur ghéaraigh an laghdú sin le blianta beaga anuas. Thit mortlaíocht
máthar freisin go suntasach le laghdú de 26% sa tréimhse chéanna. Is mór
an dul chun cinn atá déanta i dtreo oideachas bunscoile uilíoch a bhaint
amach. Is í an Afraic fho-Shahárach, le méadú 18% i nglanrollú scoile idir
1999 agus 2009, an réigiún ag a bhfuil an feabhsúchán is fearr taifeadta.
Mar sin féin, i gcomhthéacs an phictiúir leathain níos dearfaí seo d’fhás
agus d’fhorbairt tuigimid go bhfuil éagothroimí ann idir thíortha agus i
dtíortha agus gur dúshlán suntasach é seo atá fanta. Tá Éire ag freagairt
do na dúshláin seo i gcomhar lenár rialtais chomhpháirtíochta, le
heagraíochtaí iltaobhacha agus déthaobhacha agus le heagraíochtaí
neamhrialtasacha agus na sochaí sibhialta. Agus tá na torthaí le sonrú go
soiléir.
Is mór an forás i dtíortha comhpháirtíochta na hÉireann san fhorbairt
eacnamaíochta agus shóisialta. Sa Mhósaimbíc, mar shampla, d’fhás an
eacnamaíocht ag ráta 7% i 2010. Lean an laghdú ar líon na ndaoine ag
maireachtáil ar níos lú ná dollar in aghaidh an lae agus dhúbail an t-ioncam
in aghaidh an duine le 10 mbliana anuas. Sa Tansáin bhí ráta fáis ann de 6%
agus thit rátaí mortlaíochta naíonán faoi aon trian agus thit rátaí

mortlaíochta leanaí faoi chúig bliana d’aois tuairim is 40 faoin gcéad. Sa
tSaimbia, mar a bhfuil Éire ag obair i ndlúthchomhar leis an Aireacht
Oideachais chun feabhas a chur ar an rochtain a bhíonn ag cailíní ar an
oideachas, tá an glanrollú do chailíní sa bhunscoil anois ag 96%. A
bhuíochas leis an tacaíocht a chuireamar ar fáil sa Mhaláiv, bhí 1.6 milliún
feirmeoir ar sealbhóirí beaga iad in ann leasachán agus síolta níos fearr a
cheannach, a chuidigh laghdú ar an ocras agus mar thoradh air táirgeadh
barrachas mór náisiúnta grán buí sa bhliain 2010. In Kenema, Siarra Leon,
laghdaigh an líon ban a fuair bás agus iad ag breith linbh i saoráidí a
dtacaímid leo ó 5.4% sa bhliain 2005 go 0.17 % sa bhliain 2010.
Ag croílár na n-éachtaí seo tá cur chuige maidir le soláthar cúnaimh a
chuireann an chomhpháirtíocht agus tosaíochtaí na dtíortha forbraíochta
féin ag lár na forbartha. Tacaíodh leis an gcur chuige seo, toradh caoga
bliain taithí ag obair i réimse na forbraíochta, i nDearbhú Pháras maidir le
hÉifeachtacht Cúnaimh 2005. I nDearbhú Pháras thug na deontóirí
gealltanas oibriú i ndlúthchomhar lena chéile agus le rialtais a fhaigheann
an cúnamh, ar chláir atá dírithe ar bhochtaineacht a laghdú, úsáid a bhaint
as córais náisiúnta agus béim a chur ar thorthaí agus ar chuntasacht.
Táthar in iúl go hidirnáisiúnta agus sna tíortha ina n-oibrímid ar
thiomantas na hÉireann i leith éifeachtacht an chúnaimh.
Oibríonn Cúnamh Éireann i gcomhpháirt le daoine, agus leis na hinstitiúidí
a dhéanann ionadaíocht ar a son, ar féidir leo cion fadtéarmach a
dhéanamh ar son laghdú na bochtaineachta. Is ar rialtais atá an
phríomhfhreagracht as beartais, pleananna agus coinníollacha a sholáthar
d’fhorbairt a dtíortha féin agus tuigimid go bhfuil deacrachtaí ag baint leis
seo i gcásanna ina bhfuil an inniúlacht riaracháin lag. Bunchuid de chur
chuige Chúnamh Éireann ná feabhas a chur ar rialachas, laghdú ar
chaimiléireacht agus daonlathas, síocháin agus institiúidí láidre a thógáil.
I mí na Samhna 2011, ag an 4ú Fóram Ardleibhéil maidir le hÉifeachtacht
Cúnaimh, arna reáchtáil in Busan, Poblacht na Cóiré, déanfar measúnú ar a
bhfuil á bhaint amach ag tíortha forbraíochta agus deontóirí, lena
n-áirítear Éire, ar chúnamh a dhéanamh níos éifeachtaí. Aontóidh an
Fóram creat don chúnamh de réir mar a dhruideann sprioc 2015 linn do
bhaint amach Spriocanna Forbartha na Mílaoise. Déanfar iniúchadh ar an
gcaoi chun torthaí níos fearr a bhaint amach do thíortha a raibh tionchar
ag an gcoinbhleacht orthu; tíortha amhail an Libéir, Siarra Leon, Poblacht
Dhaonlathach an Chongó agus an Afganastáin. Déanfaidh an Fóram
iniúchadh freisin ar thacaíocht ó ghníomhairí eile lena n-áirítear geilleagair

1 M McKinsey Global Institute (2010) Lions on the move: the Progress and Potential of African Economies
2 (NA) Tuarascáil faoi Spriocanna Forbartha na Mílaoise 2011
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i mbéal a dtionsclaithe cosúil leis an mBrasaíl, an Rúis, an India agus an
tSín, grúpaí daonchairdiúla agus an pobal gnó phríobháidigh. Scrúdóidh sé
conas is féidir le comhpháirtíochtaí níos daingne idir na soláthraithe
acmhainní forbraíochta go léir cion níos éifeachtaí a dhéanamh ar son na
dtorthaí forbraíochta. Oibreoidh Éire lena chinntiú go mbeidh tionchar
díreach ag torthaí an chruinnithe seo ar cháilíocht an chúnaimh a
chuirfear ar fáil do na tíortha is boichte.

feabhsúcháin i réimsí na trádála, an chánachais, an tsreafa caipitil, na
hinfheistíochta earnála príobháidí, na bhfáltas agus an rialachais ar laghdú
an spleáchais ar chúnamh agus i gcur chun cinn an fhéinspleáchais. De réir
mar a dhruidimid i dtreo 2015, tá de chomhdhualgas orainn comhrac
níos déine in aghaidh na bochtaineachta, an ocrais agus an
neamhionannais ach a chinntiú go bhfuil na hacmhainní uile á n-úsáid ar
an mbealach is éifeachtaí agus is féidir chun feabhas a chur ar fholláine na
ndaoine is boichte.

Grianghraf: Jeff Barbee

Daingniú thionchar an chúnaimh – níl anseo ach cuid den fhreagairt do
bhochtaineacht agus neamhionannas. Beidh mórthionchar ag

An tAire Stáit, Jan O’Sullivan, ar cuairt i gclinic iarbhreithe in Ionad Sláinte Mandimba sa Mhósaimbíc, 2011
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Spriocanna Forbartha na Mílaoise – Príomhthorthaí
Is iad Spriocanna Forbartha na Mílaoise sraith d’ocht gcinn de spriocanna arna n-aontú go
hidirnáisiúnta chun bochtaineacht dhomhanda a laghdú. Shínigh suas le 189 tír an comhaontú seo,
lena n-áirítear Éire, sa bhliain 2000. Tá Clár Chúnamh Éireann treoraithe ag SFM agus oibríonn chun
targaidí a bhaint amach faoi gach Sprioc.

SPRIOC 1
Deireadh a chur le fíorbhochtaineacht agus fíor-ocras
In Uganda, laghdaíodh an céatadán de dhaoine ag maireachtáil faoi bhochtaineacht ó 56% sa bhliain 1992 go 23.3% sa bhliain 2009.
Sa tSaimbia faoi dheireadh na bliana 2010, bhí 54,000 de na teaghlaigh is bhoichte ag baint sochair as an gclár cosanta sóisialta nua
ag an Rialtas a bhfuil mar aidhm aige 69,000 teaghlach a shroicheadh faoin mbliain 2016. Sa Mhaláiv, b’ionann an ráta cranda leanaí
mar thoradh ar mhíchothú agus 46% sa bhliain 2006; faoin mbliain 2009 bhí an ráta sin tite go dtí 40%, ag léiriú go raibh feabhas ar
infhaighteacht bia agus athruithe i gcleachtais chothaithe.

SPRIOC 2
Oideachas bunscoile uilíoch a bhaint amach
San Afraic fho-Shahárach, idir 2000 agus 2008 d’ardaigh rátaí rollaithe do leanaí sa bhunscoil faoi 33%. Sa Mhósaimbíc, mhéadaigh
líon na leanaí ag freastal ar scoil ó 400,000 sa bhliain 1992 go dtí beagnach 7 milliún. Sa Tansáin, bhí 118,000 mac léinn ag freastal ar
an tríú leibhéal don bhliain acadúil 2009/10, sin méadú de 24% ar an mbliain roimh ré.

SPRIOC 3
Comhionannas inscne a chur chun cinn agus mná a chumhachtú
Sa bhliain 2008, i measc na dtíortha forbraíochta bhí 96 cailín do gach 100 buachaill cláraithe sa bhunscoil, i gcomparáid le 91 cailín
do gach 100 buachaill cláraithe don bhliain 1999. San Afraic fho-Shahárach d’ardaigh an figiúr seo ó 85 go 91 don tréimhse
chéanna, agus cothromaíocht á baint amach anois in Leosóta, an tSaimbia agus an Mhósaimbíc. D’ardaigh an líon suíochán ag mná i
bparlaimintí náisiúnta san Afraic fho-Shahárach ó 13% go 20% ón mbliain 2000 i leith.

SPRIOC 4
Mortlaíocht Leanaí a Laghdú
Ar fud an domhain laghdaigh líon na mbásanna leanaí faoi aois a cúig ó 12.4 milliún sa bhliain 1990 go dtí 8.1 milliún sa bhliain
2009, rud a chiallaíonn go bhfuil beagnach 12,000 níos lú leanaí ag fáil bháis gach lá. San Aetóip, sa Mhaláiv agus sa Mhósaimbíc thit
an ráta mortlaíochta i measc leanaí faoi bhun aois a cúig faoi ar a laghad 40% sa bhreis ó 1990. Sa Mhaláiv, mar shampla, thit sé faoi
56%.
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SPRIOC 5
Feabhas a chur ar shláinte máthar
Sa Tíomór Thoir, laghdaigh mortlaíocht máthar ó 660 go 557 bás in aghaidh an 100,000 breith idir 2000 agus 2010. Sa Tansáin
laghdaigh mortlaíocht máthar faoi 21% idir 2005 agus 2010, agus sa Mhósaimbíc, thit rátaí mortlaíochta máthar faoi dhá thrian idir
1990 agus 2008.

SPRIOC 6
Comhrac in aghaidh VEID/SEIF, maláire agus galar eile
Laghdaigh ionfhabhtuithe nua VEID faoi 21% ó 1997 i leith, go háirithe san Afraic fho-Shahárach, mar thoradh ar fheabhsúcháin sa
chosc agus sa chóireáil. Tharla titim de 78% ar bhásanna ón mbruitíneach ar fud an domhain ó 2000, go háirithe san Afraic fhoShahárach, toisc gur feabhsaíodh imdhíonadh. Laghdaigh an líon básanna ó mhaláire faoi 20% ar fud an domhain, go háirithe san
Afraic, a bhuíochas le comhiarrachtaí na rialtas, na ndeontóirí idirnáisiúnta agus na sochaí sibhialta.

SPRIOC 7
Inbhuaine comhshaoil a chinntiú
San Afraic fho-Shahárach is beag nár dhúbail an líon daoine ag úsáid uisce feabhsaithe óil, sin dúbailt ó 252 milliún sa bhliain 1990
go 492 milliún sa bhliain 2008. In Tigray i dtuaisceart na hAetóipe, d’fheabhsaigh táirgiúlacht barr faoi isteach is amach le 70%, agus
mhéadaigh talamh uiscithe faoi 300%. Sa Tansáin, mhéadaigh talamh á uisciú faoi bhreis is 40% ón mbliain 2006.

SPRIOC 8
Comhpháirtíocht dhomhanda a fhorbairt don fhorbraíocht
Tá GAVI Alliance (Global Alliance for Vaccines and Immunization) – comhpháirtíocht phoiblí-phríobháideach sláinte ar a bhfuil EDS,
CÉINAL agus an Banc Domhanda agus deontóirí idirnáisiúnta dála na hÉireann – ag obair chun rochtain ar vacsaíní a bhrostú, agus
teicneolaíochtaí nua nuálacha a thabhairt isteach don imdhíonadh. Ó seoladh é sa bhliain 2000, chuidigh GAVI Alliance le cosc a
chur ar bhreis is 1.7 milliún bás.

SPRIOCANNA FORBARTHA NA MÍLAOISE
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INA NOIBRÍMID
Cuireann Éire cúnamh ar fáil do bhreis is 90 tír ar fud an domhain, agus
oibríonn i ndlúthchomhar le naoi gcinn de thíortha comhpháirtíochta
san Afraic agus san Áise chun cuidiú le laghdú na bochtaineachta agus tacú leis
an bhforbairt.
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TÍR CHOMHPHÁIRTÍOCHTA

Daonra
85 milliún
39%
Céatadán daoine ag maireachtáil ar níos lú ná $1.25 in aghaidh an lae
157 as 169 tír
Rangú ar Innéacs um Fhorbairt Dhaonna na NA
Tír Chomhpháirtíochta ó
1994

Laghdú na Bochtaineachta agus na Leochaileachta
I dTuarascáil 2010 um Fhorbairt Dhaonna na Náisiún Aontaithe
rangaíodh an Aetóip san 11ú háit as 135 tír ó thaobh feabhsúcháin
idir 1970 agus 2010, agus le cúig bliana anuas bhí an Aetóip ar an tír is
gasta athrú ó thaobh forbairt dhaonna de ar domhan. Cibé scéal é, tá
roinnt mhaith Aetópach fós ag maireachtáil faoi bochtaineacht agus tá
dúshláin mhóra fós ann do Rialtas na hAetóipe.

hAmbasáide dearbhaíodh tiomantas Rialtas na hAetóipe d’fhairsingiú
seirbhísí bunúsacha cosúil le hoideachas, sláinte agus uisce agus
déanann siad seo suas níos mó ná 60% de chaiteachas foriomlán an
Rialtais. Thug Cúnamh Éireann faoi deara freisin go raibh fianaise ann
d’iarracht chomhdhírithe chun feabhas a chur ar rannpháirt na gcailíní
ag leibhéal an bunscoile.

Reáchtáladh toghcháin fheidearálacha agus réigiúnacha i mí Bealtaine
2010, agus bhuaigh an páirtí a bhí i gceannas agus a chomhpháirtithe.
Cé go raibh roinnt gnéithe dearfacha mar gheall ar na toghcháin,
thuairiscigh Misean Breathnóireachta Toghcháin an AE, a rinne
measúnú ar an bpróiseas toghcháin, gur chóir go ndéanfaí tuilleadh
chun muinín a mhúscailt sna páirtithe freasúracha sa phróiseas. Lean
geilleagar na hAetóipe ag fás, le meastacháin fáis sa raon ó 8% go
10%. Seoladh plean nua 5 bliana an Rialtais Plean Fáis agus
Claochlaithe sa bhliain 2010 a bhfuil mar aidhm aige imeacht ó
straitéis fáis atá ag brath ar infheistíocht ó fhoinsí eachtracha agus
gluaiseacht i dtreo geilleagair atá tiomáinte go háitiúil 2015.

De bharr chur i bhfeidhm na reachtaíochta nua ar eagraíochtaí na
sochaí sibhialta tá dúshláin mhóra ann do chomhpháirtithe san
Aetóip. Bhí plé leanúnach ann idir Cúnamh Éireann agus an Rialtas
agus le grúpaí na sochaí sibhialta chun cuidiú leis na heagraíochtaí cur
go héifeachtach le forbairt áitiúil agus náisiúnta agus le dea-rialachas,
agus cur lena n-inniúlacht.

Obair Chúnamh Éireann
Mar thátal ar athbhreithniú lártéarma ar Pháipéar Straitéise Tíre don
Aetóip 2008–2012 luadh go raibh an straitéis fós dírithe ar riachtanais
na hAetóipe agus go bhfuil sé ag teacht le tosaíochtaí Chúnamh
Éireann. Áiríonn seo tosaíocht láidir fós á thabhairt don ocras. Luadh
freisin ann gur baineadh amach torthaí soiléire, agus dá bharr sin gur
laghdaíodh bochtaineacht agus leochaileacht san Aetóip.
Lean Cúnamh Éireann ag tacú le feabhas ar rochtain ar sheirbhísí
bunúsacha sóisialta, ag díriú go háirithe ar shláinte agus VEID agus SEIF.
Cuireadh seo chun cinn trí chlár tacaíochta le deontóirí eile agus le
Rialtas na hAetóipe. De bhonn na gcuairteanna a thug foireann na

Bhí páirt shuntasach ag Éirinn i gClár Líontán Sábhála Táirgiúil a
chuireann airgead nó bia ar fáil do roinnt de na daoine is leochailí san
Aetóip ar bhonn rialta mar mhalairt ar obair a dhéanamh ar
thionscadail riachtanacha, mar shampla athshlánú talún. Sa limistéar
thuaidh Tigray, áit a bhfuil clár réigiúnach ag Cúnamh Éireann, chuir
Éire go mór le feabhas a chur ar tháirgiúlacht barr agus ar thógáil
bóithre.
Sa bhliain 2010, lean Cúnamh Éireann ag tacú le heagraíochtaí
neamhrialtasacha ag soláthar rogha giniúna ioncaim, chomh maith le
tacaíocht do thaighde ar chothú agus talmhaíocht. Mar shampla,
Tionscadal Forbartha Tuaithe de chuid Farm Africa, a d’eagraigh grúpaí
ban i sráidbhailte agus a chuir oiliúint ar fáil do na grúpaí seo sa
bhainistiú airgeadais, san fhorbairt gnó agus i gcomhairle dlí.

TORTHAÍ LEIBHÉIL NÁISIÚNTA
ARNA DTACÚ AG CÚNAMH
ÉIREANN

★ Idir 2000 agus 2010 d’ardaigh ionchas saoil tráth bhreith an linbh san Aetóip faoi beagnach 5 bliana, agus
mhéadaigh an tOllioncam Náisiúnta in aghaidh an duine faoi 75%.
★ Idir 2007 agus 2010 dhúbail an cóimheas d’oibreoirí fairsingithe sláinte le baill den daonra i gcoitinne,
agus mhéadaigh an líon daoine ag maireachtáil le VEID agus SEIF agus atá ag fáil cóireála ó 58% go 72%
idir 2008 agus 2010.
★ Sa limistéar thuaidh Tigray, ó 2007 i leith, tháinig feabhas ar tháirgiúlacht barr, feabhsúchán de beagnach
70%, mhéadaigh talamh uiscithe faoi 300%, agus tógadh 600 Ciliméadar de bhóithre tuaithe.
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AN AETÓIP

SCÉAL GULALAT

Grianghraf: Shona Scully

“Bhíodh sé an-deacair orm bia a chur ar fáil do mo leanaí agus iad a chur ar scoil. Anois bainim úsáid as an airgead a fhaighim ó
mo chaoirigh a dhíol chun mo leanaí a chothú agus chun oideachas a thabhairt dóibh.” Tá cónaí ar Gulalat, bean 28 bliain d’aois le
cúigear leanaí, i réigiún Butajira i ndeisceart na hAetóipe. Tá sí ar dhuine de 700 bean atá sa scéim choigiltis agus
chreidmheasa, arna mhaoiniú ag Cúnamh Éireann agus arna reáchtáil ag eagraíocht áitiúil, SOS Sahel. Trí choibhéis 20 cent in
aghaidh na seachtaine a choigilt, bhí Gulalat ábalta éanlaith a cheannach agus a dhíol, caoirigh a phórú agus sealúchas beag a
chur amach ar cíos. Cuidíonn seo léi idir €9 agus €22 a thuilleamh gach mí, rud a thugann slándáil agus deis do Gulalat nach
raibh aici féin agus a teaghlach riamh roimhe sin. Tacaíonn Cúnamh Éireann le 12,000 feirmeoir eile cosúil le Gulalat faoi chlár
SOS Sahel a mhéadaigh ioncam teaghlaigh ar an meán faoi €100 in aghaidh na bliana. Chun an scéal iomlán a léamh téigh
chuig: www.irishaid.gov.ie

NA HÁITEANNA INA NOIBRÍMID
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LEOSÓTA

TÍR CHOMHPHÁIRTÍOCHTA

Daonra
2.1 milliún
43.4%
Céatadán daoine ag maireachtáil ar níos lú ná $1.25 in aghaidh an lae
141 as 169 tír
Rangú ar Innéacs um Fhorbairt Dhaonna na NA
Tír Chomhpháirtíochta ó
1975

Ag cuidiú feabhas a chur ar oideachas, sláinte agus uisce is sláintíocht
D’imigh an cúlú eacnamaíochta agus domhanda i bhfeidhm ar
gheilleagar Leosóta sa bhliain 2010. Mar thoradh ar fháltais ioncaim ag
titim, agus seo déanta níos measa ag crapadh na n-earnálacha
mianadóireachta agus déantúsaíochta, laghdaíodh na hacmhainní a bhí
ar fáil don Rialtas. Bhí tionchar diúltach aige seo ar theaghlaigh, ach tá
bearta láidre airgeadais i bhfeidhm ag an Rialtas san iarracht cúrsaí a
fheabhsú.
Ar an taobh polaitiúil, tá leamhsháinn leanúnach ann idir an Rialtas
agus an freasúra mar thoradh ar na torthaí a bhfuil díospóid ann fúthu
i dtoghchán 2007. I dtreo dheireadh na bliana, thug próiseas eadráin
leis comhaontú maidir le hathchóiriú toghchánaíochta i measc na
bpáirtithe uile – forbairt dhearfach de réir mar a ullmhaíonn an tír do
thoghcháin 2012. Is mór an tábhacht a bhaineann le comhpháirtíocht
leanúnach na hÉireann le Leosóta i bhfianaise na géarchéime
eacnamaíochta atá ag dul chun donais agus meath ar tháscairí sláinte,
d’fhormhór ó dhian-phaindéim VEID agus SEIF.
Obair Chúnamh Éireann
Ba í 2010 an 35ú bliain de rannpháirt na hÉireann le Leosóta, chomh
maith le lárphointe Pháipéar Straitéise Tíre do Leosóta de chuid
Chúnamh Éireann. Lean an clár ag díriú ar laigí i gcórais an Rialtais a
chuireann bac ar fhás agus forbairt fhadtéarmach. Ag díriú ar
phríomhréimsí amhail oideachas, sláinte agus uisce agus sláintíocht,

chuidigh Cúnamh Éireann, i gcomhar leis an Rialtas agus le
gníomhaireachtaí eile, feabhas a chur ar rochtain ar sheirbhísí
bunúsacha.
Le linn 2010, d’oibrigh clár Chúnamh Éireann chun feabhas a chur ar
rochtain ar oideachas ardchaighdeáin do gach leanbh. Tugadh
tosaíocht do sholáthar scoileanna le háiseanna imleora, chomh maith
le traenáil múinteoirí in áiteanna iargúlta tuaithe, chun feabhas a chur
ar oideachas luath-óige do leanaí óga, agus tugann seo faoiseamh do
dheirfiúracha níos sine óna ndualgais feighlíochta leanaí ionas gur féidir
leo dul i mbun a gcuid oideachais féin.
Tháinig meath ar tháscairí Sláinte i Leosóta le blianta beaga anuas
d’fhormhór mar thoradh ar rátaí arda VEID agus SEIF. Dhírigh
Cúnamh Éireann, i gcomhpháirt leis an Aireacht Sláinte agus le
Fondúireacht Clinton, ar na pobail imeallaithe is boichte i suíomhanna
sléibhtiúla. Dhírigh an clár, a thacaigh le seacht gcinn de chlinicí iargúlta
ag freastal ar bhreis is 300,000 duine, ar oiliúint agus coinneáil oibrithe
riachtanacha sláinte agus soláthar cóireála VEID agus SEIF. San iarracht
bearnaí a shárú i gcórais agus struchtúir Rialtais a chuireann bac ar
chuntasacht dhaonlathach, thacaigh Cúnamh Éireann leis an
gCoimisiún Toghchánaíochta, leis an bParlaimint Náisiúnta, le hOifig an
Ombudsman agus leis an gCoimisiún um Chearta an Duine.

TORTHAÍ LEIBHÉIL NÁISIÚNTA
ARNA DTACÚ AG CÚNAMH
ÉIREANN

★ Rinneadh athchóiriú ar 100 seomra ranga réamhscoile ag méadú an rollaithe faoi 70% ar bhonn
náisiúnta idir 2008 agus 2010.
★ Mhéadaigh an líon múinteoirí nuacháilithe ó 657 sa bhliain 2007 go 849 sa bhliain 2009, agus mar
thoradh air seo tá cóimheasa níos ísle scoláire-múinteoir ann.
★ Mhéadaigh an líon daoine le hionfhabhtú aibithe VEID orthu atá ag fáil cóireála frith-reitreavíris ó 25%
sa bhliain 2008 go 52% faoi 2010.
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LEOSÓTA

SCÉAL THABO
Sular bunaíodh ranganna réamhscoile ag bunscoil Seanamarena, d’fhéach Thabo ar a dheartháir agus é in éad leis ag imeacht leis
ar scoil gach maidin. Tá athrú ar an scéal sin anois: “Táim chomh sásta anois gur féidir liom dul ar scoil le mo dheartháir. Is féidir liom
m’ainm a scríobh agus dánta a fhoghlaim. Leis na brící bréige a thugann an múinteoir isteach ar scoil is féidir liom trucailí agus tithe a
thógáil.”

Grianghraf: Keratile Thabana

Chuidigh tacaíocht Chúnamh Éireann timpeallacht ardchaighdeáin réamhscoile a chruthú do leanaí agus cuidíodh le múinteoirí
na scileanna agus acmhainní riachtanacha a ghnóthú chun na leanaí óga a ullmhú don scolaíocht fhoirmiúil. Tugtar béile gach lá do
na leanaí atá ag freastal agus tá rollú sna ranganna méadaithe. Chun an scéal iomlán a léamh téigh chuig: www.irishaid.gov.ie

NA HÁITEANNA INA NOIBRÍMID
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AN MHALÁIV

TÍR CHOMHPHÁIRTÍOCHTA

Daonra
13.1 milliún
73.9%
Céatadán daoine ag maireachtáil ar níos lú ná $1.25 in aghaidh an lae
153 as 169 tír
Rangú ar Innéacs um Fhorbairt Dhaonna na NA
Tír Chomhpháirtíochta ó
2007

Ag comhrac an ocrais trí thacú le feirmeoirí ar sealbhóirí beaga iad
Seo tír talamhiata le daonra tuaithe d’fhormhór, daonra atá ag fás go
gasta. Is daonlathas óg í an Mhaláiv a bhfuil an iliomad dúshlán
tromchúiseach eacnamaíochta, forbartha agus rialachais i ndán di. Cé
go raibh an fás eacnamaíochta láidir go leor le blianta beaga anuas, tá
an tír fós ag brath ar chúnamh. Tagann 40% de bhuiséad an Rialtais ó
chúnamh forbraíochta. I gcás a lán daoine ón Mhaláiv is coimhlint de
shíor é a chinntiú go bhfuil dóthain bia ann. Tá breis is 85% de na
daoine ag brath ar fheirmeoireacht leorchothaitheach, agus is é an
grán buí an príomhbhia. Ceann de na mórfhadhbanna ná go bhfuil
táirgeadh bia ag brath ar bháisteach mhaith le linn séasúr báistí
amháin atá ann i rith na bliana. Mar thoradh ar bháisteach thaomach,
ámh, agus cúrsaí ag dul in olcas leis an athrú aeráide, tá teaghlaigh i
mbaol ó easnaimh bhia. I gcás ceathrar as gach deichniúr leanaí tá a
bhfás cranda de bharr míchothú ainsealach, agus tá leanbh amháin as
gach 20 leanbh ag fulaingt ón ngéar-míchothú. Bíonn tionchar aige seo
ar mharthanacht leanaí agus ar a gcumas fáis agus forbartha.
Obair Chúnamh Éireann
Chuir Cúnamh Éireann tacaíocht ar fáil chun feabhas a chur ar
rialachas agus daingniú ar an tslándáil bia agus teacht aniar na
dteaghlach i gcás easnaimh bhia ag an leibhéal náisiúnta agus ag
leibhéal an cheantair, i gcomhar le comhpháirtithe Rialtais agus sochaí
sibhialta.
Tá bainistiú ar tháirgeadh bia, éagsúlú barr agus torthúlacht ithreach
ar na bunriachtanais chun feabhas a chur ar infhaighteacht bia agus
slándáil bia chun bochtaineacht a laghdú sa Mhaláiv. Príomhchuid de
chabhair Chúnamh Éireann ná tacú le Clár Fóirdheontais Ionchuir
Feirme a chuir síolta feabhsaithe ar fáil do bhreis is 400,000 feirmeoir
bocht ar sealbhóirí beaga iad sa bhliain 2010, chun cuidiú leo san
éagsúlú barr agus sa táirgeadh bia. Tá Cúnamh Éireann, i gcomhar leis
an Ionad Idirnáisiúnta Prátaí, ag tacú le forbairt prátaí ardchaighdeáin

agus prátaí milse saibhrithe le Vitimín A, d’fheirmeoirí ar sealbhóirí
beaga iad, agus ar an gcaoi sin tá feabhas á chur ar chothú agus
cuirtear le hioncaim. Chomh maith leis sin, glacann Éire páirt i gcláir
náisiúnta a bhfuil mar aidhm acu míchothú a chosc agus freagairt do
na fadhbanna a bhaineann leis. I measc na samplaí tá tacaíocht dóibh
seo a leanas:
• An clár náisiúnta Foirtliú Vitimín A, arna chur i bhfeidhm trí shocrú
poiblí-príobháideach leis an Rialtas agus le tionscail
• Straitéis Náisiúnta Oideachais Cothaithe na Maláive
• An fhreagairt náisiúnta do ghéar-mhíchothú
Bhí Cúnamh Éireann gníomhach freisin i ngníomhaíochtaí chun baol
tubaiste a laghdú agus feabhas a chur ar phleanáil an rialtais áitiúil
chun éifeachtaí an athraithe aeráide a mhaolú. D’ainneoin go raibh
barrachas de ghrán buí measta de bhreis is aon mhilliún tona ann sa
bhliain 2010, de réir na measúnuithe oifigiúla bhí breis is leathmhilliún
duine i mbaol neamhshlánadála bia mar thoradh ar bháisteach
thaomach. D’fhreagair Cúnamh Éireann trí thacú le clár mar ar
cuireadh airgead ar fáil do dhaoine i mbaol sna ceantair is mó a bhí
buailte leis seo ionas go bhféadfaidís bia a cheannach.
Sa bhliain 2010, faomhadh Páipéar Straitéise Tíre don Mhaláiv
2010–2014. Sonraítear sa phlean sin tiomantas na hÉireann don
díothú ocrais agus míchothaithe, agus tá sé dírithe ar thacú le
gníomhaíochtaí i réimsí an dea-rialachais, feabhas a chur ar
infhaighteacht bia, feabhas a chur ar chothú agus a chinntiú go
gcuirtear an tacaíocht ar fáil do theaghlaigh leochaileacha is gá chun
iad a chosaint ón mbochtaineacht.

TORTHAÍ LEIBHÉIL NÁISIÚNTA
ARNA DTACÚ AG CÚNAMH
ÉIREANN

★ Sa bhliain 2006, ní raibh a ndóthain bia ag 38% de theaghlaigh. Sa bhliain 2009, bhí sin laghdaithe go dtí 10% de
theaghlaigh
★ Léirigh na Meastacháin Náisiúnta Barr do 2010 go raibh barrachas de ghrán buí ann de 1.1 milliún tona meitreach,
mar thoradh d’fhormhór ar Chlár Fóirdheontais Ionchuir Feirme an rialtais, clár a thosaigh sa bhliain 2006.
★ Sa bhliain 2006, b’ionann an ráta d’fhás cranda mar thoradh ar mhíchothú agus 46%; faoin mbliain 2009 bhí an ráta
sin tite go 40%, ag léiriú gur tháinig feabhas ar infhaighteacht bia agus athruithe i gcleachtais chothaithe.
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AN MHALÁIV

SCÉAL MARTHA

Grianghraf: Laura Lalor

Tá cónaí ar Martha i lár na Maláive, tá sí 35 agus tá triúr leanaí aici. Sa bhliain 2010, fuair Martha fíniúna de phrátaí milse trí
chlár a bhí tacaithe ag Cúnamh Éireann, agus arna chur i bhfeidhm trí Concern Universal. Tar éis a céad fómhair, dhíol Martha
fíniúna le feirmeoirí eile. Anois tá soláthar maith de phrátaí milse ag Martha chun a leanaí féin a chothú agus tá sí den tuairim
go gcuideoidh seo leo ar scoil freisin, mar go bhfuil a lán den Vitimín A sna prátaí sin, rud a chosnaíonn iad in aghaidh
ionfhabhtaithe agus a chinntíonn go mbeidh radharc na súl go maith. Le heasnamh den Vitimín A bíonn leanaí i mbaol tinnis
agus báis ó ionfhabhtuithe a fhaigheann leanaí óga amhail buinneach agus an bhruitíneach. Ag teacht le tacaíocht Rialtas na
hÉireann don tionscnamh 1000 Days agus don ghluaiseacht Scaling Up Nutrition (SUN), tá Cúnamh Éireann ag tacú le cláir
thábhachtacha náisiúnta a bhfuil mar aidhm acu fadhbanna tromchúiseacha an mhíchothaithe ainsealaigh agus an ghéarmhíchothaithe a chosc agus freagairt dóibh sa Mhaláiv, mar shampla an clár prátaí milse ar bhain Martha sochar as. Chun an
scéal iomlán a léamh téigh chuig: www.irishaid.gov.ie
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AN MHÓSAIMBÍC

TÍR CHOMHPHÁIRTÍOCHTA

Daonra
22.4 milliún
74.7%
Céatadán daoine ag maireachtáil ar níos lú ná $1.25 in aghaidh an lae
165 as 169 tír
Rangú ar Innéacs um Fhorbairt Dhaonna na NA
Tír Chomhpháirtíochta ó
1996

Torthaí den scoth mar thoradh ar thacaíocht ón earnáil phríobháideach
D’fhás geilleagar Mhósaimbíc faoi díreach níos lú ná 7% i 2010, le
cuidiú ó fhreagairt láidir an Rialtais d’éifeachtaí na géarchéime
domhanda eacnamaíochta agus airgeadais. Tá an Mhósaimbíc ina tír
thar a bheith bocht, ámh, rangaithe 165 as 169 ar Innéacs um
Fhorbairt Dhaonna 2010. D’ainneoin na bhforbairtí dearfacha maidir
laghdú na bochtaineachta ó dheireadh an chogaidh chathartha sa
bhliain 1992, tá pas beag os cionn 54% den daonra fós rangaithe
mar dhaoine bochta agus tá an dífhostaíocht forleathan. Níl ach
600,000 duine ag obair san earnáil fhoirmiúil, agus an chuid eile de na
10.5 milliún duine sa Mhósaimbíc fostaithe ar bhonn neamhfhoirmiúil.
Is ionann na rátaí VEID agus SEIF sa Mhósaimbíc agus 11.5%. Tá
rialachas fós ina mhórcheist, cé go ndeachaigh an Rialtas i ngleic le
roinnt de na cúiseanna imní a bhí ag deontóirí, faoi stiúir na hÉireann
na bhliain 2010, tar éis na dtoghchán náisiúnta go déanach sa
bhliain 2009.
Obair Chúnamh Éireann
Sa bhliain 2010, lean Éire ag díriú ar earnáil na talmhaíochta agus
soláthar seirbhísí fairsingithe d’fheirmeoirí chun cuidiú leo lena
mbarra. Mhéadaigh an líon feirmeoirí a fhaigheann tacaíocht ó
oibreoirí fairsingithe faoi beagnach leath ó 2008, ach fós tá sé faoi
bhun na sprice. Tá an iliomad saincheisteanna casta ann faoi chearta
talún Mhósaimbíc. Tacaíonn Éire leis an gCiste Talún Pobail, agus in
athbhreithniú a rinneadh sa bhliain 2010 fuarthas fianaise go raibh
eagrú níos láidre pobail agus cumhachtaithe ann, go raibh slándáil níos
fearr do chearta ann agus go raibh laghdú ar an gcoinbhleacht faoi
acmhainní nádúrtha. Bhí torthaí suntasacha ann ar thacaíocht
Chúnamh Éireann don earnáil phríobháideach faoi dheireadh 2010, le
nach mór 800 feirmeoir ar sealbhóirí beaga iad, 60% díobhsan ina
mná, cláraithe sa chlár chun feabhas a chur ar tháirgiúlacht agus ag
tuilleamh 33% níos mó mar thoradh air.

Ar na tosaíochtaí atá ag Cúnamh Éireann sa Mhósaimbíc tá sláinte
agus comhrac in aghaidh VEID agus SEIF. Sa bhliain 2010, rinne
Cúnamh Éireann athnuachan ar a chomhpháirtíocht le Fondúireacht
Clinton chun feabhas a chur ar an saol dóibhsean ag maireachtáil leis
an víreas. Ag an leibhéal proibhinse, thacaigh Cúnamh Éireann le CDS,
eagraíocht neamhrialtasach Caitliceach, chun seirbhísí sláinte a
sholáthar ag leibhéal an phobail i deich gcinn de cheantair ag
sroicheadh 170,000 duine. Le tacaíocht Chúnamh Éireann tá CDS ag
feidhmiú 33 post sláinte agus 13 phost máithreachais sa phroibhinse
Niassa i dtuaisceart na tíre, agus ag soláthar forábhair chothaitheacha
do dhaoine a bhfuil VEID agus SEIF orthu. I gcás breis is 55% de
bhreitheanna sa phroibhinse bíonn foireann oilte ann chun cúnamh a
thabhairt, atá ar cheann de na rátaí is airde sa tír.
Féachann tacaíocht Chúnamh Éireann don earnáil oideachais le
feabhas a chur ar cháilíocht an bhunoideachais agus rochtain a chur ar
fáil ar an oideachas do chách, go háirithe cailíní. Áiríonn seo
cómhaoiniú agus leasú ar oiliúint múinteoirí d’fhonn dul i ngleic go
gasta, éifeachtach le heasnaimh. Sa bhliain 2010, oileadh beagnach
10,000 múinteoir nua.
I gcomhar leis an Rialtas, thacaigh Cúnamh Éireann le cur i bhfeidhm
straitéis frith-chaimiléireachta agus thacaigh le forbairt an phlean
gníomhaíochta do phroibhinse Niassa. Bhí dul chun cinn maith ann
freisin i dtacú le rannpháirtíocht pobail, amhail bunú na gComhairlí
Comhairleacha Ceantair. Tá 121 Comhairle ag feidhmiú ó 2006 i leith.

TORTHAÍ LEIBHÉIL NÁISIÚNTA
ARNA DTACÚ AG CÚNAMH
ÉIREANN

★ D’fhás an líon scoláirí ag freastal ar scoil ó 400,000 sa bhliain 1992 go 6.7 milliún sa bhliain 2009.
★ Thit rátaí mortlaíochta máthar faoi dhá thrian idir 1990 agus 2008. Thit rátaí mortlaíochta do leanaí faoi
bhun aois a cúig faoi 10% idir 2003 agus 2008.
★ Shroich líon na ndaoine ionfhabhtaithe le VEID agus atá ag fáil cóireáil fhrith-aisvíreasach 218,000 sa
bhliain 2010, i gcomparáid le 10,000 sé bliana ó shin.
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AN MHÓSAIMBÍC

SCÉAL PAULO

Grianghraf: Chanito Gordinho

Is feirmeoir é Paulo Moisés Manhique i bProibhinse Inhambane, ar athraíodh ó bhonn a shlí bheatha le cabhair ón gclár fiontar
feirmeoireachta arna thacú ag Cúnamh Éireann Mozambique Organicos. Ón mbliain 2010, bhain Paulo agus 14 de shaothróirí
áitiúla eile fóir as oiliúint agus comhairle faoi chleachtais mhaithe talmhaíochta lena n-áirítear pleanáil, teicneolaíochtaí iomchuí,
barra malartacha agus leasacháin orgánacha. Ní hé amháin gur tháinig feabhas ar cháilíocht agus cainníocht a dtorthaí barr, ach
is féidir leo anois éagsúlú a dhéanamh ar bharra de réir na margaí agus séasúr, agus tá an deis acu rochtain a fháil anois ar
mhargaí náisiúnta agus idirnáisiúnta. Faoi láthair tá Paulo ag saothrú tuairim is 2 heicteár talún chun arbhar óg a fhás, a
sholáthraíonn sé do Mozambique Organicos le go ndéanfaí é a easpórtáil chun na hAfraice Theas. Faoi mhí Iúil 2011, beidh sé
ag táirgeadh glasraí éagsúla, do mhargaí áitiúla agus idirnáisiúnta. Fostaíonn sé 15 oibrí bhuana áitiúla agus tá súil aige an fórsa
saothair a dhúbailt sna míonna amach anseo. Chun an scéal iomlán a léamh téigh chuig: www.irishaid.gov.ie

NA HÁITEANNA INA NOIBRÍMID
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AN TANSÁIN

TÍR CHOMHPHÁIRTÍOCHTA

Daonra
44 milliún
88.5%
Céatadán daoine ag maireachtáil ar níos lú ná $1.25 in aghaidh an lae
148 as 169 tír
Rangú ar Innéacs um Fhorbairt Dhaonna na NA
Tír Chomhpháirtíochta ó
1975

Ag tacú le feabhsúcháin san ioncaim feirme agus ar shlándáil bia
do theaghlaigh
Reáchtáladh toghcháin uachtaránachta agus pharlaiminteacha i mí
Dheireadh Fómhair 2010. Tháinig an tUachtarán Kikwete i réim arís
lena pháirtí Chama Cha Mapinduzi, le móramh laghdaithe. Rinne
Misean Breathnóireachta Toghchán an AE measúnú ar an bpróiseas
toghchánaíochta agus fuarthas go raibh sé éifeachtach, cothrom agus
eagraithe tríd is tríd. Bunaíodh limistéar Cómhargaidh do Phobal na
hAfraice Thoir i mí an Mheithimh 2010, a bhí ina chéim shuntasach
chun tosaigh i dtreo an aontais pholaitiúil a bheadh ann ar deireadh
thiar agus airgeadra coiteann. Tháinig feidhmíocht eacnamaíochta
chuige féin arís sa bhliain 2010 le fás measta OTI de 6.4%. Cuireadh
seo i leith feidhmíocht láidir sa talmhaíocht mar gur tháinig feabhas ar
thosca aimsire, gur leanadh le fairsingiú na hearnála mianadóireachta,
agus mar thoradh ar phlean spreagtha eacnamaíochta an Rialtais agus
ar an gclár infheistíochta poiblí.
Obair Chúnamh Éireann
Lean Cúnamh Éireann ag tacú le hearnáil na talmhaíochta sa bhliain
2010 trí rannpháirtíocht ghníomhach i gClár Forbartha na hEarnála
Talmhaíochta de chuid an Rialtais. Tugadh díol suntais in athbhreithniú
a rinneadh ar an gClár gur tháinig méadú suntasach ar an limistéar
faoi uisciú idir na blianta 2006 agus 2010, agus baineadh roinnt mhaith
amach ó thaobh táirgiúlachta, ioncaim feirme, rochtain ar
theicneolaíochta agus slándáil bia ag teaghlaigh. Sa bhliain 2010, mar
thoradh ar thacaíocht Chúnamh Éireann don earnáil phríobháideach
forbartha d’éirigh le grúpa gnó feirmeoirí a gcéad díolachán a
idirbheartú de sheacht tona de phónairí cacó le déantóir seacláide atá
lonnaithe sna SA ag breis is 50% os cionn an phraghais margaidh
reatha sa Tansáin. Tá Cúnamh Éireann ag oibriú freisin chun líonra a
bunú le cur chun cinn a dhéanamh ar ionchuir talmhaíochta ag
leibhéal an phobail.

Glacann Cúnamh Éireann páirt i gcur chun cinn agus i gcosaint na
gceart daonna sa Tansáin, go háirithe dóibhsean a bhfuil VEID agus
SEIF ag dul i bhfeidhm orthu, neamhionannas inscne agus míchumas.
Le tacaíocht ó Chúnamh Éireann, bhí an eagraíocht neamhrialtasach
WiLDAF (Women in Law and Development in Africa) ina ann
cur leis an líon deasca inscne i stáisiúin póilíní ó 16 sa bhliain 2009 go
98 sa bhliain 2010, a chuideoidh le híospartaigh an fhoréigin inscnebhunaithe (FIB) rochtain a fháil ar sheirbhísí na bpóilíní agus go
ndéileálfaí leo ar bhealach gairmiúil, Tacaíonn Cúnamh Éireann freisin
le feachtas náisiúnta WiLDAF cur leis an bhfeasacht maidir le FIB.
Chuidigh maoiniú na hÉireann do VEID agus SEIF leis an bhfreagairt
do riachtanais na ngrúpaí le haghaidh daoine óga agus ban i réigiúin
ina bhfuil an leitheadúlacht tuairiscithe de bheith os cionn 10%
dóibhsean san aoisghrúpa 15–49 bliain d’aois. Chuir maoiniú
Chúnamh Éireann do CCBRT go mór le sárú a sprice de 1,500. Is é
CCBRT an t-ospidéal is mó do mhíchumas agus téarnamh sa Tansáin,
agus bhí an t-ospidéal in ann cur lena chlár máinliachta súl agus
téarnaimh mar thoradh ar an gcúnamh.
Lean Cúnamh Éireann freisin ag tacú leis an earnáil sláinte sa Tansáin,
ag díriú go háirithe ar sholáthar seirbhísí bunúsacha sláinte. Bhí
gnóthachtálacha suntasacha ann de bharr na hinfheistíochta seo. Idir
2005 agus 2010, thit mortlaíocht naíonán ó 68 go 51 bás in aghaidh
gach 1,000 breith agus thit rátaí mortlaíochta do leanaí faoi bhun aois
a cúig ó 112 go 81 bás ina aghaidh gach 1,000 leanbh.

TORTHAÍ LEIBHÉIL NÁISIÚNTA
ARNA DTACÚ AG CÚNAMH
ÉIREANN

★ Idir 2005 agus 2010, thit na rátaí de mhortlaíocht naíonán agus leanaí faoi bhun aois a cúig faoi aon
cheathrú.
★ Mhéadaigh an Céatadán de theaghlaigh ar feirmeoirí sealbhóirí beaga iad ag baint úsáide as síolta
feabhsaithe ó 18% sa bhliain 2003 go 24% sa bhliain 2008. Mhéadaigh an talamh a bhfuil uisciú ar siúl air ó
40% ón mbliain 2006 i leith.
★ Bhí an ráta rollaithe scoile os cionn 95% don chúig bliana go dtí seo. Bhí breis is 118,000 mac léin ag
freastal ar oideachas tríú leibhéal don bhliain acadúil 2009/10, sin méadú de 24% ar na mbliain roimhe sin.
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AN TANSÁIN

SCÉAL PERECE

“Tá cacó á fhás agam le tamall anuas, ach roimhe seo níor éirigh rómhaith le mo chrainn. Sular thosaigh TechnoServe ag oiliúint na
bhfeirmeoirí inár sráidbhaile, tá cacó i bhfad níos fearr á tháirgeadh againn, agus é á dhíol againn anois ar phraghas níos airde. Leis
an airgead breise atá tuillte agam, bhí mé ábalta mo leanaí a chur ar scoil, éadaí a cheannach don teaghlach agus mo ghnó
táilliúireachta a fhairsingiú.”

Grianghraf: Louise Hoole

Seo a deir Perece Kyeja, duine de 5,000 nó níos mó feirmeoir sa Tansáin a bhfuil an saol athraithe dóibh mar thoradh ar
theicnící nua talmhaíochta arna dteagasc ag TechnoServe, eagraíocht a fhaigheann maoiniú ó Chúnamh Éireann. Mar thoradh
ar an tacaíocht, tá cacó ar chaighdeán níos airde á fhás ag Perece agus a comhfheirmeoirí agus á dhíol do 54% sa bhreis in
aghaidh an chileagraim. Agus tá rudaí maithe in ann dóibh freisin: “Nuair a thógfar an choipleann, feabhsóidh ár bpróiseáil agus
beimid in ann i bhfad níos mó a ghearradh dár bpónairí.” Chun an scéal iomlán a léamh téigh chuig: www.irishaid.gov.ie

NA HÁITEANNA INA NOIBRÍMID

21

TÍOMÓR THOIR

TÍR CHOMHPHÁIRTÍOCHTA

Daonra
1.2 milliún
37%
Céatadán daoine ag maireachtáil ar níos lú ná $1.25 in aghaidh an lae
120 as 169 tír
Rangú ar Innéacs um Fhorbairt Dhaonna na NA
Tír Chomhpháirtíochta ó
2002

Dóchas agus muinín ag fás
Is é an Tíomór Thoir an náisiún is óige san Áise. Tá méaduithe móra i
gcaiteachas an Rialtais ag spreagadh gníomhaíocht eacnamaíochta ar
fud na tíre, agus ar bhonn níos measartha faoin tuath freisin. Tríd is
tríd, tá daoine dóchasach agus tá muinín ag fás i measc phobal
Thíomór Thoir, athrú dearfach ó stair shuaite na tíre.
Cé go bhfuil an fás OTI fós láidir, tá an Tíomór Thoir fós ar an tír is
boichte san Áise agus tá roinnt mhaith dúshlán forbraíochta in ann di.
Tá an geilleagar tearc-fhorbartha, níl an bonneagar go maith, agus is
minic na seirbhísí cúraim sláinte agus oideachais a bheithe
easnamhach. Tá tasc ollmhór ag an Rialtas anois, i gcomhar lena
chomhpháirtithe idirnáisiúnta, freastal ar an éileamh do sheirbhísí
bunúsacha do dhaonra atá ag fás go gasta. Tá an t-ádh ar an Tíomór
Thoir gur aimsíodh stoic shuntasacha ola a chuideoidh le maoiniú a
dhéanamh ar atógáil na tíre agus feabhas a chur ar oideachas. Éileoidh
sé smacht mór agus cumarsáid mhaith á dhéanamh ag an Rialtas chun
bainistiú a dhéanamh ar ionchais na ndaoine, agus an t-ola a úsáid go
stuama chun forbairt inmharthana a spreagadh.
Obair Chúnamh Éireann
Is é fócas Páipéar Straitéis Tíre don Tíomór Thoir 2010–2013 de chuid
Chúnamh Éireann ná seirbhísí bunúsacha a sholáthar amhail uisce,
oideachas agus seirbhísí sláinte do dhaoine ag an leibhéal áitiúil agus
cuidiú le cruthú fostaíochta tríd an bPlean Forbartha Áitiúil.
Chruthaigh Cúnamh Éireann, i gcomhar le Rialtas Thíomór Thoir agus
an Eagraíocht Idirnáisiúnta Saothair fostaíocht shuntasach sa bhliain
2010, trí chlár a chruthaigh breis is 25,500 post páirtaimseartha ó
2008, agus deisíodh bóithre riachtanacha tuaithe. De bhreis air sin,
fuair 500 duine oiliúint i gcothabháil bóithre agus fostaíodh iad ar
conradh chun cothabháil a dhéanamh orthusan agus ar 1,750
Ciliméadar eile de bhóithre.

Is éard atá i gClár Forbartha Áitiúil nua an Rialtais ná clár
pobaltreoraithe mar a ndéanann na comhairlí sráidbhaile tús áite a
thabhairt d’fhorbairt bóithre sonracha. Sa bhliain 2010, chinn an
Rialtas an clár seo a chur i bhfeidhm go céimneach i ngach ceann dá
13 cheantar, rud a chuir soláthairtí d’uisce glan ar fáil, tógadh margaí
áitiúla agus athchóiríodh scoileanna agus ionaid sláinte áitiúla.
Chuidigh Cúnamh Éireann le mná a bheith níos páirtí i
gcinnteoireacht agus i bpolaitíocht ag an leibhéal áitiúil, ag leibhéal an
cheantair agus ag an leibhéal náisiúnta. Thacaigh an tIonad Acmhainne
Inscne le parlaiminteoirí an comhionannas inscne a chur chun cinn. Ag
leibhéal an tsráidbhaile, cuidíodh le mná páirt a ghlacadh i bhfeidhmiú
agus i gcinntí na comhairle baile.
Tá mná ag obair ag na leibhéil is airde den Rialtas agus den
Pharlaimint sa Tíomór Thoir, ach tá fós an-chuid le déanamh chun a
chinntiú go bhfuil áit chomhionann ag mná sa tsochaí. De réir mar a
chuireann an tír óg seo roinnt mhaith dlíthe agus beartais nua i
bhfeidhm, tá Cúnamh Éireann ag leanúint ag obair leis an Aire Stáit do
Chothú an Chomhionannais ar phríomhshruthú inscne sna
haireachtaí. Tá foréigean inscne-bhunaithe ar cheann de na coireanna
is coitianta sa Tíomór Thoir. Tá Cúnamh Éireann ag obair le
heagraíochtaí neamhrialtasacha áitiúla agus le ranna Rialtais chun
fairsingiú a dhéanamh ar an líonra atreoraithe d’íospartaigh an
fhoréigin inscne-bunaithe ó cheithre cheantar go seacht gceantar sa
bhliain 2010.

TORTHAÍ LEIBHÉIL NÁISIÚNTA
ARNA DTACÚ AG CÚNAMH
ÉIREANN

★ Laghdaigh mortlaíocht máthar ó 660 go 557 bás in aghaidh gach 100,000 breith idir 2000 agus 2010.
★ Laghdaigh mortlaíocht leanaí faoi bhun aois a cúig ó 115 go 64 bás in aghaidh gach 1,000 breith bheo le
deich mbliana anuas.
★ Fairsingíodh córas rialtais áitiúil atá éifeachtach, trédhearcach agus sofhreagrach do riachtanais an
phobail ar fud na tíre go gach ceann de na 13 cheantar sa Tíomór Thoir.
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TÍOMÓR THOIR

SCÉAL BRANDOLINA
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Grianghraf: Eoghan Walsh

Tá rochtain anois ag Bean Perreira ar sholáthar d’uisce glan atá níos cóngaraí ná 10 nóiméad de shiúl na gcos óna teach. Bhí
tionchar dearfach ag an soláthar feabhsaithe go háirithe ar mhná agus leanaí, arb iadsan is mó a bhíonn freagrach as uisce a
bhailiú. Thacaigh Cúnamh Éireann leis an tionscadal píolótach seo a cuireadh i bhfeidhm go céimneach i ngach ceann de
13 cheantar Thíomór Thoir mar chuid den chlár córas áitiúil rialachais a bhunú atá éifeachtach agus sofhreagrach do
riachtanais an phobail. Chun an scéal iomlán a léamh téigh chuig: www.irishaid.gov.ie

NA HÁITEANNA INA NOIBRÍMID

23

UGANDA

TÍR CHOMHPHÁIRTÍOCHTA

Daonra
31 milliún
51.5%
Céatadán daoine ag maireachtáil ar níos lú ná $1.25 in aghaidh an lae
143 as 169 tír
Rangú ar Innéacs um Fhorbairt Dhaonna na NA
Tír Chomhpháirtíochta ó mbliain
1994

Feabhas a chur ar an saol do na daoine is leochailí
Bhí Uganda fós réasúnta síochánta agus rath ar an tír sa bhliain 2010,
agus sa mhéid go raibh siad ag ullmhú do thoghcháin Fheabhra 2011
bhí seo ar an bhfócas ó thaobh na polaitíochta de i dtreo dheireadh
na bliana. Bhí Uganda fanta ina fhórsa láidir i réigiún luaineach, agus an
tír ag cothú caidreamh lena comharsana, ag dul i ngleic le bagairtí don
tsíocháin agus don tslándáil, agus ag soláthar tacaíochta shuntasach
don Mhisean ag Aontas na hAfraice sa tSomáil. Cibé scéal é, i mí Iúil
2010, phléasc roinnt buamaí in Kampala agus maraíodh breis is
70 duine, lena n-áirítear saoránach Éireann. D’admhaigh grúpa de
cheannaircigh gurb iadsan a bhí ciontach as na hionsaithe, agus iad ag
agóid i gcoinne rannpháirtíocht Uganda i bhfórsa coimeádta síochána
Aontas na hAfraice sa tSomáil.
D’ainneoin an chúlaithe eacnamaíochta domhanda,, lean geilleagar
Uganda ag fás ag ráta 5.2% sa bhliain 2010, agus tá rátaí fáis teilgthe
thar an gcéad chúig bliana eile. Laghdaigh an Céatadán den daonra ag
maireachtáil faoi bhochtaineacht go substainteach ón mbliain 2006.
D’fhéadfadh na fáltais ó stoic mhóra ola a aimsíodh in Uganda Thiar,
má dhéantar bainistiú stuama orthu, cuidiú le laghdú suntasach na
leibhéal bochtaineachta.
Obair Chúnamh Éireann
Faoi láthair tá Páipéar Straitéis Tíre do Uganda 2010–2014, straitéis
cúig bliana ina leagtar amach na tosaíochtaí d’obair Chúnamh Éireann
in Uganda, á chur i bhfeidhm. Díríonn sé ar oideachas, ar rialachas
agus ar VEID agus SEIF agus ath-thiomnaíonn sé clár Chúnamh
Éireann chun feabhas a chur ar shaol na ndaoine is leochailí in
Karamoja, an réigiún is mó faoi mhíbhuntáiste in Uganda. Osclaíodh
oifig nua Chúnamh Éireann in Karamoja sa bhliain 2010.

Lean Cúnamh Éireann ag glacadh páirte sna feabhsúcháin in
oideachas, go háirithe i réigiún Karamoja, áit ar chuidigh sé athchóiriú
a dhéanamh ar aon cheann déag de bhunscoileanna agus dhá cheann
de choláistí oiliúna múinteoirí. De bhreis air sin, cuireadh sparánachtaí
ar fáil do 1,125 scoláire iar-bhunscoile bocht, i réigiúin Karamoja agus
Acholi.
Rinneadh roinnt mhaith feabhsúchán in earnáil an cheartais le
tacaíocht ó dheontóirí idirnáisiúnta, lena n-áirítear Éire. Ar na
gnóthachtálacha suntasacha a rinne Cúnamh Éireann tá siad seo a
leanas:
• Straitéis phíolótach chun Laghdú ar Riaráistí Cásanna sa bhliain
2010, agus mar thoradh air seo déileáladh le 4,269 cás cúirte
• Cuireadh tús le comhchlár ar phóilíneacht pobail agus oird phoiblí
idir an Garda Síochána, Seirbhís Póilíneachta Thuaisceart Éireann
agus Fórsa Póilíní Uganda
• Óstáladh an chéad chruinniú réigiúnach de na deontóirí in earnáil
an cheartais san Afraic Thoir i mí an Mheithimh 2010.
Le tacaíocht Chúnamh Éireann, sa bhliain 2010 seoladh clár nua chun
dul i ngleic le foréigean inscne-bhunaithe i gceann de na réigiúin is
measa ó thaobh an chineáil sin foréigin sa tír, agus bhí an Clár Buiséid
Inscne agus Cothromais le cur i bhfeidhm ag an Aireacht Airgeadais,
Pleanála agus Forbartha Eacnamaíochta.

TORTHAÍ LEIBHÉIL NÁISIÚNTA
ARNA DTACÚ AG CÚNAMH
ÉIREANN

★ Thit an céatadán de dhaoine ag maireachtáil faoi bhochtaineacht ó 56% sa bhliain 1992 go 23% sa
bhliain 2009.
★ Anois tá 8.3 milliún scoláire ag freastal ar an mbunscoil i gcomparáid le 2.5 milliún sa bhliain 1997.
★ Ta Uganda ar cheann de bheagán tíortha san Afraic fho-Shahárach a shroichfidh an dara Sprioc
Forbartha Mílaoise go mbeidh rochtain uilíoch ann ar oideachas bunscoile faoin mbliain 2015.
★ Tá an ráta leitheadúlachta VEID in Uganda ag 6.4% faoi láthair i gcomparáid le 18% sna 1990í.
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UGANDA

SCÉAL HENRY

Bhí Henry Tumwebaze ina oibrí sláinte pobail in Uganda ar feadh 12 bhliain, ag obair le pobail tuaithe i réimse an choisc VEID i
limistéir inar féidir leis na rátaí leitheadúlachta 10% a shroicheadh. Tá sé anois ina speisialtóir i gcomhairleoireacht, tástáil agus
cosc VEID ar bhonn baile-bhunaithe.

Grianghraf: Kario Balinda

Sa bhliain 2007, fuair Henry an deis staidéar in Éirinn faoi Chlár Comhaltachta Chúnamh Éireann. D’éirigh le Henry ina
Mháistreacht sa tSláinte Dhomhanda sa bhliain 2009, agus d’fhill sé abhaile chun a scileanna agus a shaineolas nua a úsáid chun
an obair pobail a dhéanamh ar bhonn níos oilte fós. Mar a gheall sé, rinne sé bainistiú ar chlár coisc VEID atá tar éis cuidiú le
700 duine. Cuirfear an tionscadal i bhfeidhm go céimneach i gceantair eile, ag tairiscint pacáistí coisc feabhsaithe VEID do
5,000 rannpháirtí. Tá sé beartaithe ag Henry anois Ionad d’Fhor-rochtain Phobail agus Oideachais do theaghlaigh leochaileacha
a oscailt. Chun an scéal iomlán a léamh téigh chuig www.irishaid.gov.ie
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VÍTNEAM

TÍR CHOMHPHÁIRTÍOCHTA

Daonra
89 milliún
21.5%
Céatadán daoine ag maireachtáil ar níos lú ná $1.25 in aghaidh an lae
113 as 169 tír
Rangú ar Innéacs um Fhorbairt Dhaonna na NA
Tír Chomhpháirtíochta ó
2007

Forbairt chuimsitheach eacnamaíochta a chur chun cinn
Tá Vítneam cobhsaí ó thaobh na polaitíochta de agus d’éirigh thar
barr leis an tír ó thaobh laghdú na bochtaineachta agus fás
eacnamaíochta de. Mar thoradh ar rátaí arda leanúnacha d’fhás
eacnamaíochta (6.78% sa bhliain 2010), bhain Vítneam amach an
stádas tábhachtach ‘Tír Meán-ioncaim’ sa bhliain 2010. Ar na
hearnálacha a thiomáineann an fás eacnamaíochta tá tionscal agus
tógáil, seirbhísí, talmhaíocht, foraoiseacht agus dobharshaothrú. Ach cé
gur bhain Vítneam amach an-laghdú bochtaineachta agus fás
eacnamaíochta, tá sé fós ina thír atá ag streachailt le braislí de
bhochtaineacht ainsealach, mar a bhfuil breis is naoi milliún duine ag
maireachtáil ar níos lú ná $20 sa mhí.
Obair Chúnamh Éireann
D’fhéach clár Chúnamh Éireann i Vítneam le tacú le cuspóirí náisiúnta
laghdú na bochtaineachta agus fáis eacnamaíochta trí chur chun cinn a
dhéanamh ar fhorbairt chuimsitheach eacnamaíochta, fás na hearnála
príobháidí agus feabhas ar chuntasacht an Stáit dá shaoránaigh.
Tarraingíodh aird ar chion Chúnamh Éireann ar son rath Vítneam i
meastóireacht sheachtrach a rinneadh ar a chlár tíre 2007–2010 mar
ar luadh “Irish Aid has clearly made contributions in a number of
important areas”.
Tá bochtaineacht an-fhorleathan i measc mionlaigh eitneacha ag cónaí
i limistéir thuaithe, shléibhtiúla agus is iad na grúpaí sin is mó a bhain
sochair as maoiniú Chúnamh Éireann. Is é Programme 135 clár
náisiúnta Vítneam do laghdú na bochtaineachta i measc na mionlach
eitneach, agus tá Cúnamh Éireann tar éis breis is 40% a chur ar fáil dó
as a bhuiséad cúnaimh i Vítneam ó 2006. Thit na rátaí bochtaineachta i
gcomúin atá ag baint sochair as ó 47% sa bhliain 2006 go dtí níos lú
ná 29% sa bhliain 2010, ag sárú sprioc an chláir de 30%.

bochtaineacht a laghdú agus inniúlacht a thógáil. Chuidigh an clár seo
feabhas a chur ar shlite beatha i 12 chomún. Faoin mbliain 2010, bhí
30% de theaghlaigh tagtha as an mbochtaineacht agus bhí 10 de na
12 chomún ar díríodh orthu in ann bainistiú a dhéanamh ar
thionscadail infheistíochta gan aon chabhair ag leibhéal an cheantair
agus na proibhinse. Mar thoradh ar an taithí a fuarthas ón gclár
VOICE bunaíodh roinnt clár píolótach eile.
Sa mheastóireacht sheachtrach a rinneadh ar chlár tíre Chúnamh
Éireann 2007–2010 fuarthas go raibh tionchar suntasach ag Cúnamh
Éireann agus rath air sna réimsí seo a leanas:
• Taithí agus cur chuige arna bhforbairt ag an leibhéal áitiúil a
thabhairt chuig an leibhéal náisiúnta agus tionchar a imirt ar
pholasaí agus ar ghníomhaíocht ag leibhéal náisiúnta
• Inniúlacht a fhorbairt in eagraíochtaí na sochaí sibhialta chun
pleanáil go straitéiseach agus seirbhísí níos fearr a sholáthar
• Feabhas a chur ar fheasacht agus tiomantas i leith sholáthar na
tacaíochta do shlite beatha na ndaoine ag maireachtáil faoi
mhíchumas nó le VEID, agus seo a mholadh ag an leibhéal náisiúnta
• Inniúlacht a fhorbairt i mbainistiú eacnamaíochta agus rialachais tríd
an gclár Irish Development Experience Sharing (IDEAS). Ar iarratas ó
údaráis Vítneam, cuireann IDEAS chun cinn malartú eolais idir
institiúidí Éireannacha agus Vítneam agus éascaíonn staidéar
iarchéime á dhéanann mic léinn ó Vítneam in Éirinn
• Tacaíocht mhaith a sholáthar, lena n-áirítear ionchuir theicniúla agus
airgeadais, chun leasú a dhéanamh ar phróiseas na NA i Vítneam as
ar eascair bunú One Plan and One Budget de chuid na NA.

Sa tréimhse 2008-2010, chuir Cúnamh Éireann €1.69 milliún ar fáil
don chlár VOICE atá ina chlár ar leibhéal an phobail chun

TORTHAÍ LEIBHÉIL NÁISIÚNTA
ARNA DTACÚ AG CÚNAMH
ÉIREANN

★ Bhain Vítneam amach laghduithe suntasacha seasta i rátaí bochtaineachta ó 60% sa bhliain 1993 go 10% sa
bhliain 2010.
★ Laghdaigh bochtaineacht i measc mionlaigh eitneacha ó 47% sa bhliain 2006 go 29% sa bhliain 2010.
★ Bhain Vítneam amach an stádas ‘Tír Meánioncaim’ sa bhliain 2010 (per capita Ollioncam náisiúnta níos mó
ná US$996 in aghaidh na bliana).
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VÍTNEAM

SCÉAL PINANG THI HE

Grianghraf: Oxfam

Is feirmeoirí iad Pinang Thi He, atá 22 bliain d’aois, agus a fear céile, agus fásann siad rís, casabhach agus grán buí i bproibhinse
Ninh Thuan i Vítneam. Tá an Rialtas tar éis gníomhú chun cuidiú agus tacaíocht a thabhairt do roinnt de na pobail is boichte,
lena n-áirítear sráidbhaile He. Tá a teach brící ina chuid de thionscnamh rialtais, a chuir tithe ar fáil do 26 teaghlach ina
sráidbhaile. Chuir Cúnamh Éireann an maoiniú ba ghá ar fáil agus d’iarr na húdaráis cheantair ar Oxfam cuidiú le feidhmiú na
nGrúpaí Monatóireachta Infheistíochta Pobail a bunaíodh le déanaí i gceithre chomún tionscadail an cheantair. Bhí ionchur agus
smacht pobail, lena n-áirítear rialú cáilíochta na hoibre tógála, ag croílár an chláir tithíochta. Sa ghrianghraf seo léirítear an pobal
agus oiliúint á chur orthu chun maoirseacht a dhéanamh ar thógáil tithe ina mbeadh baill den phobail ag cónaí. Ba mhná iad
beagnach aon trian de na daoine ar cuireadh oiliúint orthu. Chun an scéal iomlán a léamh téigh chuig: www.irishaid.gov.ie
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AN TSAIMBIA

TÍR CHOMHPHÁIRTÍOCHTA

Daonra
13.3 milliún
64.3%
Céatadán daoine ag maireachtáil ar níos lú ná $1.25 in aghaidh an lae
150 as 169 tír
Rangú ar Innéacs um Fhorbairt Dhaonna na NA
Tír Chomhpháirtíochta ó
1980

A chinntiú go mbaineann na daoine is boichte sochar as an bhforás
Sa bhliain 2010, d’fheabhsaigh rangú na Saimbia ar an Innéacs um
Fhorbairt Dhaonna chuig 150, ó 164 sa bhliain 2009, le fás
eacnamaíochta de bhreis is 6.6%. Tríd is tríd, i rith na bliana bhí an tír
cobhsaí go polaitiúil agus reáchtálfar toghcháin uachtaránachta agus
olltoghchán sa bhliain 2011. Bhí coinníollacha maithe eacnamaíochta
ann, le fás stuama agus boilsciú measartha, d’fhormhór mar thoradh ar
fhómhar mór de ghrán buí. Mar thoradh ar phraghsanna bheith níos
airde ná riamh cheana faighte ó easpórtáil copair, laghdaigh an
t-easnamh Rialtais agus bhí cúlchistí sách láidir. Cibé scéal é, tá
formhór an daonra, go háirithe i limistéir thuaithe, fós ag maireachtáil
faoi bhun thairseach na bochtaineachta, agus ceann de na
príomhdhúshláin ná a chinntiú go mbainfidh na daoine is boichte agus
is leochailí sa tSaimbia fóir as an gcobhsaíocht agus as an dul chun
cinn seo.
Obair Chúnamh Éireann
Ba í 2010 an bhliain dheireanach de Pháipéar Straitéise Tíre don
tSaimbia 2007–2010, de chuid Chúnamh Éireann a bhfuil anailís láidir
ar bhochtaineacht agus leochaileacht sa tSaimbia mar bhonn is mar
thaca aige. Tá sé nasctha le Plean Forbartha Náisiúnta an Rialtais agus
tacaithe ag plean gníomhaíochta a ndéanann deontóirí comhordú air
chun cúnamh níos éifeachtaí a sholáthar.
Bhí oideachas ina phríomhdhúshlán sa chlár agus bhí Cúnamh Éireann
ina chomhphríomh-dheontóir don earnáil. Rinneadh an-dul chun cinn
sa bhliain 2010 lena n-áirítear feabhsúcháin i rátaí rollaithe, i
gcóimheasa múinteoirí le scoláirí agus i gcóimheasa seomraí ranga le
scoláirí.
Tá comhrac an neamhionannais ina ghné thábhachtach de chlár
Chúnamh Éireann, a dhíríonn ar dhaoine leochaileacha, dála na

ndaoine a bhfuil VEID agus SEIF ag dul i bhfeidhm orthu chomh maith
le neamhionannas inscne. I réimse na cosanta sóisialta, d’fhorbair
Rialtas na Saimbia agus na páirtithe atá ag obair i gcomhar leis, lena
n-áirítear Cúnamh Éireann, clár fairsingithe d’aistriú airgeadais a
seoladh i mí an Mhárta 2010 agus a bhfuil mar aidhm aige cuidiú le
69,000 teaghlach i 15 cheantar faoin mbliain 2016.
D’ainneoin gur laghdaigh rátaí leitheadúlachta ó bhreis is 16% go
14.3%, tá VEID agus SEIF fós ina mórdhúshlán don tSaimbia, agus tá an
cosc ina chuid lárnach de fhreagairt an Rialtais don phaindéim. Sa
bhliain 2010, ghlac Cúnamh Éireann comhphríomh-ról sa chomhrac in
aghaidh SEIF. Gné bhunriachtanach do chomhrac na leochaileachta i
measc ban agus cailíní ná dul i ngleic le neamhionannas inscne.
Chuidigh Cúnamh Éireann a chinntiú gur áiríodh saincheisteanna
inscne i bPlean Forbartha Náisiúnta nua an Rialtais.
Sa Phroibhinse Thuaidh, lean Cúnamh Éireann ag feabhsú seirbhísí
bunúsacha do phobail bhochta, leochaileacha agus ag daingniú
inniúlacht na n-údarás áitiúil sna ceithre cheantar. Tacaíodh freisin le
feabhsú an uiscithe don fheirmeoireacht mhionscála agus rochtain ar
sholáthar uisce atá glan, agus do shaoráidí do chailíní ag freastal ar an
iar-bhunscoil.
D’ainneoin na ndúshlán i ndáil le struchtúir agus córais rialachais, bhí
measúnuithe idirnáisiúnta ar aon intinn ag tuairisciú go raibh feabhas
ag teacht ar fheidhmíocht na Saimbia i réimsí na frith-chaimiléireachta,
na forbartha daonna agus tá feabhas ag teacht ar éascacht gnó a
dhéanamh ann. Sa bhliain 2010, lean Cúnamh Éireann ag spreagadh
cuntasacht rialtais níos fearr trí thacú le hinstitiúidí Rialtais, leis an
tsochaí shibhialta agus le meáin neamhspleácha.

TORTHAÍ LEIBHÉIL NÁISIÚNTA
ARNA DTACÚ AG CÚNAMH
ÉIREANN

★ Sa bhliain 2010, bhí breis is 54,108 de na teaghlaigh is boichte ag fáil aistrithe airgid faoin gclár nua
cosanta sóisialta de chuid an Rialtais.
★ D’ardaigh ionchas saoil ó 37 bliain i 2003 go 44.5 sa bhliain 2010.
★ Mhéadaigh an Céatadán scoláirí ag dul ar aghaidh ó ghrád 7 go grád 8 den bhunscoil ó 57% sa bhliain
2009 go 88% sa bhliain 2010.
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AN TSAIMBIA

SCÉAL CECELIA

Grianghraf: Marylee Wall

Is baintreach aosta í Cecelia Muchindu atá ina cónaí i limistéir thuaithe i bProibhinse Theas na Saimbia lena deirfiúr níos sine
Theresa, atá ina baintreach freisin, le beirt gariníonacha a bhíonn ag brath orthu le haghaidh bia, fothana agus oideachais.
Baineann Cecelia agus Theresa úsáid as cistí beaga – tuairim is €16 sa mhí – a fhaigheann siad trí thacaíocht na scéime aistrithe
airgid sóisialta ó Chúnamh Éireann chun tacú leis an teaghlach. “Ní raibh dada againn roimhe seo. Anois ní mórán d’fhadhb í bia a
fháil agus ní bhímid ag brath a thuilleadh ar bheith ag lorg déirce ó dhaoine eile.” Is iad na haistrithe airgid an t-aon fhoinse
ioncaim atá acu. De réir an Choimisinéara Ceantair, Joyce Musokotwane, “Tugann aistrithe airgid sóisialta roghanna do dhaoine.”
Tá airgead níos fearr ná bia, deir sí, mar go dtugann sé an deis do dhaoine infheistiú ina dtodhchaí féin – trí ghabhar a
cheannach, íoc as costais oideachais, nó speansais leighis. Chun an scéal iomlán a léamh téigh chuig: www.irishaid.gov.ie
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5
Tíortha eile ina bhfuil cláir ag Cúnamh Éireann

AN PHALAISTÍN

32

SIARRA LEON AGUS AN LIBÉIR

33

AN AFRAIC THEAS

34

AN TSIOMBÁIB

35

AN PHALAISTÍN

TÍORTHA EILE

Tá an t-oideachas ríthábhachtach don rath amach anseo
Tá saoránaigh na Palaistíne fós ag brath
iarmhairtí na coinbhleachta leanúnaí agus tá
na riachtanais dhaonnúla fós ollmhór. Bhí an
tionchar ón imshuí eacnamaíochta thar a
bheith tromchúiseach in Gaza, áit ar
coinníodh siar an téarnamh eacnamaíochta
agus áit a bhfuil leibhéil arda dífhostaíochta,
bochtaineachta agus spleáchais ar chúnamh
fós ann. Cuireann neamhshlándáil bia isteach
ar 61% de dhaonra Gaza. Sa bhliain 2010,
do roinnt mhaith Palaistíneach ar an
mBruach Thiar, tá mórshrian ar rochtain ar
acmhainní agus seirbhísí bunúsacha, ag cur
teorann leis na deiseanna d’fhás agus
d’fhorbairt. D’ainneoin roinnt feabhsúchán
sa gheilleagar, tá neamhshlándáil bia ann do
25% den phobal ar na mBruach Thiar. Is
dóchúil gur teifigh iad na daoine a dtéann na
nithe seo i bhfeidhm orthu a bhfuil leibhéil
arda bochtaineachta agus dífhostaíochta ina
measc.
An aidhm le clár cúnaimh na hÉireann ná
tacú le forbairt shóisialta agus
eacnamaíochta, chomh maith le freagairt do

32

riachtanais bhunúsacha na ndaoine is
leochailí, go háirithe leanaí. Sa bhliain 2010
cuireadh maoiniú de €9.07 milliún ar fáil do
mhuintir na Palaistíne. Thacaigh seo le hobair
Ghníomhaireacht na NA um Fhóirithint agus
Oibreacha (GNAFO), le hÚdaráis na
Palaistíne agus le heagraíochtaí na sochaí
sibhialta.
Cuireadh €4 mhilliún ar fáil do Chiste
Ginearálta GNAFO, a chuidíonn seirbhísí
bunúsacha oideachais, sláinte, fóirithinte agus
sóisialta a chur ar fáil do 4.7 milliún teifeach
Palaistíneach. Cuireadh €1 milliún den
airgead sin ar fáil d’obair GNAFO le teifigh
Phalaistíneacha sa Liobáin. Gheall Éire
maoiniú de €12 milliún do GNAFO don
tréimhse 2010–2012.

Phalaistín le roinnt mhaith blianta anuas, mar
go samhlaítear seo ina chuid riachtanach de
rath stát na Palaistíne amach anseo.
Cuireadh €1.5 milliún breise ar fáil d’Údarás
na Palaistíne chun tacú le soláthar seirbhísí
poiblí agus liúntas do na teaghlaigh is
leochailí sa Phalaistín.
Soláthraíodh €1.19 milliún d’eagraíochtaí na
sochaí sibhialta, lena n-áirítear eagraíochtaí
sochaí sibhialta na Palaistíne agus Iosrael
agus cearta daonna agus ceartas á gcur
chun cinn acu.
Leanfaidh Éire ag freagairt do riachtanais
dhaonnúla phobal na Palaistíne ag súil le dul
chun cinn polaitiúil a leagfaidh an
bhunchloch d’fhorbairt inbhuanaithe sa
Phalaistín

Cuireadh €1.5 milliún ar fáil d’Údarás na
Palaistíne trí Shocrú nua Cómhaoinithe le
roinnt deontóirí eile, ag tacú le Plean
Straitéiseach Forbartha Oideachais an
Údaráis. Bhí an earnáil oideachais ina
tosaíocht i dtacaíocht na hÉireann don
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SIARRA LEON
AGUS AN LIBÉIR

TÍORTHA EILE

Ag tacú le hatógáil agus forbairt fhadtéarmach
Ó dheireadh na gcogaí cathartha i Siarra
Leon sa bhliain 2002 agus sa Libéir sa bhliain
2003, tá an-dul chun cinn déanta ag an dá
thír i dtreo na forbartha inbhuanaithe. Ach,
agus iad rangaithe fós i measc na dtíortha is
boichte ar domhan, tá timpeallachtaí
dúshlánacha acu fós le riachtanais ollmhóra
shóisialta agus eacnamaíochta.
Le cúig bliana anuas, d’fhorbair Cúnamh
Éireann cláir chun tacú le hatógáil agus
forbairt fhadtéarmach an dá thír agus chun
slite beatha inbhuanaithe a chruthú do
dhaoine i dtimpeallachtaí iarchoinbhleachta.
Oibríonn clár Chúnamh Éireann i
ndlúthchomhar le Rialtais Shiarra Leon agus
na Libéire agus le páirtithe eile dála na
Náisiún Aontaithe agus eagraíochtaí
neamhrialtasacha.

Siarra Leon
Sa bhliain 2010, bhí Siarra leon rangaithe ag
158 as 169 tír ar an Innéacs um Fhorbairt
Dhaonna, le breis is 60% den daonra ag
maireachtáil faoi bhun thairseach na
bochtaineachta. Tá ceann de na rátaí
mortlaíochta máthar agus leanaí faoi bhun
aois a cúig is airde ar domhan acu. I gcás
tuairim is 63% den daonra tá riachtanais
íosta bhia de dhíth orthu. An meánionchas
saoil ná 47 bliain d’aois.

An Libéir
Tá an Libéir ar cheann de na tíortha is
boichte ar domhan agus sa bhliain 2010 bhí
sí rangaithe 162 as 169 tír ar an Innéacs um
Fhorbairt Dhaonna, agus é measta go bhfuil
68% de phobal na Libéire ag maireachtáil
faoi bhun thairseach na bochtaineachta. Tá
dúshláin ollmhóra i ndán don tír i soláthar
seirbhísí bunúsacha sláinte agus in atógáil an
bhonneagair a réabadh le linn an chogaidh
chathartha.

Chuir Cúnamh Éireann €5.1 milliún de
mhaoiniú ar fáil trína chlár tíre do Shiarra
Leon sa bhliain 2010, de bhreis ar chlár
ilbhliantúil maoiniúcháin d’eagraíochtaí na
sochaí sibhialta. Dhírigh clár Chúnamh
Éireann d’fhormhór ar shláinte, go háirithe
sláinte máthar agus leanaí, slándáil bia agus
cothú, agus tionscnaimh chun síocháin a
thógáil. Chuidigh Cúnamh Éireann feabhas a
chur ar chúram éigeandála cnáimhseach
agus cúram leanaí nuabheirthe, agus tá an
chuma ar an scéal go bhfuil feabhas ag
teacht ar mharthanacht leanaí nuabheirthe.
Cuireadh tacaíocht ar fáil freisin do chláir
chun foréigean inscne-bhunaithe a laghdú, trí
mhaoiniú do thrí ionad do mharthanóirí an
fhoréigin ghnéasaigh.

Sa bhliain 2010, chuir Cúnamh Éireann
€6.4 milliún ar fáil chun tacú le Straitéis
Laghdaithe Bochtaineachta Rialtas na
Libéire, i réimsí amhail sláinte, uisce agus
sláintíocht, dea-rialachas agus bonneagar,
chomh maith le maoiniú a sholáthar
d’eagraíochtaí na sochaí sibhialta. Cé go
gcuirtear formhór an mhaoiniúcháin ar fáil
don Aireacht Sláinte, tugtar tacaíocht freisin
do sholáthar seirbhísí bunúsacha sláinte trí
eagraíochtaí neamhrialtasacha agus chuir
Éire tacaíocht ar fáil d’atógáil naoi gcinn de
chlinicí ar fud na Libéire. Tugadh cúig cinn de
na clinicí sin anois don Aireacht Sláinte agus
Leasa Shóisialaigh agus cuideoidh siad le
laghdú na mortlaíochta máthar agus leanaí
trí fheabhas a chur ar rochtain ar sheirbhísí
ardchaighdeáin cúraim sláinte.
De bhreis air sin, lean Éire ag tacú leis an
Aonad Freagartha Éigeandála ag Póilíní
Náisiúnta na Libéire, le maoiniú de
€1 mhilliún á chur ar fáil tríd an gCiste
Iontaobhais Ceartais agus Slándála, a
bunaíodh le déanaí, arna riar ag CFNA.
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AN AFRAIC THEAS

TÍORTHA EILE

Tá rochtain ar uisce ríthábhachtach chun dínit dhaonna a fháil ar ais
Tá súil ag Rialtas na hAfraice Theas tógáil ar
an rath a bhí ar óstáil Chorn Domhanda FIFA
sa bhliain 2010 agus margaíocht a dhéanamh
ar an Afraic Theas mar cheann scríbe
tarraingteach turasóireachta d’infheisteoirí. Ba
í 2010 an comóradh 20 bliain ar scaoileadh
Nelson Mandela as an bpríosún agus
16 bliana ó dheireadh na cinedheighilte. Ó
thaobh na heacnamaíochta de, lean an Afraic
Theas ar bóthar a téarnaimh, tar éis cúlú
eacnamaíochta beag sa bhliain 2009, agus
rinneadh dul chun cinn an-mhaith ag dul i
ngleic le fadhb VEID agus SEIF sa tír. Cibé scéal
é, tá an neamhionannas seasta ina fhadhb thar
a bheith tromchúiseach san Afraic Theas.
Rinneadh athbhreithniú lártéarma ar Pháipéar
Straitéise Tíre don Afraic Theas, 2008–2012
de chuid Chúnamh Éireann. Rinneadh

athbhreithniú ar an gclár le rannpháirt na
bpáirtithe cláir, lena n-áirítear eagraíochtaí
neamhrialtasacha agus an Rialtas. Moladh san
athbhreithniú go laghdófaí raon an chláir agus
líon na rannpháirtithe ann.
Ag freagairt do phríomhfhócas ar VEID agus
SEIF sa chlár, thacaigh Cúnamh Éireann le
roinnt mhaith tionscnamh dearfach lena
n-áirítear AIDS Collaborative Partnership, arna
fheidhmiú ag trí eagraíocht neamhrialtasacha,
chun dianoiliúint a sholáthar agus tacaíocht
mheantóireachta d’eagraíochtaí atá bunaithe
sa phobal.
Lean Cúnamh Éireann ag tacú le bearta chun
foréigean inscne-bhunaithe a chosc agus
freagairt dó san Afraic Theas, lena n-áirítear
maoiniú don Tshwaranang Legal Advocacy

Centre, a scaoil torthaí ó thaighde faoi
fhreagairtí do chásanna d’éigniú agus foréigin
teaghlaigh ag an ospidéal, ag na póilíní agus ag
na cúirteanna.
Choinnigh Cúnamh Éireann a fhócas speisialta
ar Limpopo, ceann de na proibhinsí is boichte
san Afraic Theas, áit ar lean sé ag obair chun
feabhas a chur ar sheirbhísí do na daoine is
boichte, i gcomhar leis an Rialtas Proibhinse
agus d’eagraíochtaí na sochaí sibhialta. Le
tacaíocht ó Chúnamh Éireann, bhunaigh cúig
eagraíocht comhghuaillíocht chun feabhas a
chur ar sholáthar uisce agus ar shaoráidí
sláintíochta do phobail imeallaithe i gceantar
tuaithe Limpopo.

SCÉAL CHAISA

Seanmháthair is ea, Chaisa Maake atá 64 bliain d’aois agus a chónaíonn lena hiníon agus lena triúr garpháistí i gceantar tuaithe
Limpopo. Is cuimhin léi na dúshláin a bhí ann di féin agus a teaghlach sula raibh rochtain acu ar uisce: “Bhí orainn uisce a
cheannach a tugadh isteach sa sráidbhaile ar chairteacha asal agus ar tharracóirí. D’íocamar R2 le haghaidh 25 litear! Ansin tháinig
LINGO agus thóg tollpholl agus córas uisce ar sconna. Anois is féidir linn bia a cheannach leis an airgead a bhíodh á úsáid againn
chun uisce a cheannach. Anois is féidir linn muid féin a ní. Sular tháinig LINGO, ní raibh an t-airgead againn muid féin a ní!”

Grianghraf: Joy Summerton

Le haghaidh Chaisa, tá an saol feabhsaithe anois go bhfuil uisce ar fáil go saor sa sráidbhaile. Baintear úsáid as an airgead atá
gann, a bhíodh in úsáid roimhe seo le huisce a cheannach, chun a teaghlach a chothú. Do shráidbhaile Maupa, tá rochtain ar
uisce ina phríomhthoisc d’athbhunú na dínite daonna. Tacaíonn Cúnamh Éireann le cuibhreannas LINGO chun uisce agus
seirbhísí sláintíochta a sholáthar i bProibhinse Limpopo.

AN TSIOMBÁIB

TÍORTHA EILE

Ag gluaiseacht diaidh ar ndiaidh ón ngéarchéim dhaonnúil
chuig an téarnamh
Sa bhliain 2010, tharla aistriú céimneach ó
ghéarchéim dhaonnúil go téarnamh tar éis
bhunú Rialtais Aontais Náisiúnta agus
comhoibrithe níos fearr idir an pobal
daonnúil idirnáisiúnta agus Rialtas na
Siombáibe. Bhí fadhbanna móra
struchtúracha fós ann, ámh agus é measta
go raibh 1.3 milliún duine i ngátar cúnaimh
bia, agus fadhbanna leanúnacha ann amhail
sláinte agus oideachas. Thit an ráta
leitheadúlachta VEID chuig 13.7% ach tá sé
fanta ar cheann de na rátaí is airde ar
domhan.
Thacaigh clár Chúnamh Éireann sa
tSiombáib le raon tionscnamh VEID agus

dhírigh ar chosc, ar chóireáil agus ar
thacaíocht. Chuidigh Cúnamh Éireann le
feabhas a chur ar inniúlacht na
n-eagraíochtaí neamhrialtasacha, chun
feabhas a chur ar chaighdeán, clúdach agus
rochtain na seirbhísí VEID. Ar na bearta ar
tacaíodh leo bhí réamhscoil arna rith ag
Iontaobhas Teaghlaigh VEID Chiredzi le
haghaidh 60 leanbh leochaileach a bhfuil
VEID tar éis dul i bhfeidhm orthu.
Thacaigh Cúnamh Éireann le Líonra VEID
na Siombáibe, líonra náisiúnta de tuairim is
250 eagraíocht na sochaí sibhialta ag
freagairt do VEID agus SEIF. Lean Cúnamh
Éireann ag tacú freisin le Clár Tacaíochta

Fairsingithe (CTF), arna bhainistiú ag Clár
Forbartha na Náisiún Aontaithe, agus
oibríonn i gcomhar le deontóirí agus le
hAireacht Sláinte agus Leasa Leanaí na
Siombáibe. Oibríonn sé chun feasacht a
spreagadh faoi VEID, daingnithe ag an gcóras
sláinte agus méadaithe ag dáileadh náisiúnta
na ndrugaí agus na gcóireálacha leighis
riachtanacha, lena n-áirítear teiripe fhrithaisvíreasach. Sa bhliain 2010, chuir CTF
tacaíocht ar fáil do 68,000 othar, sin méadú
ó 48,000 sa bhliain 2009.

Grianghraf: Camfed, Zimbabwe

SCÉAL CHRISTINE
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Is mac léinn í Christine in Iar-bhunscoil
Gumbonzvanda i gceantar Wedza na
Siombáibe. Fuair máthair Christine bás agus
bhí sí ag tabhairt aire dá hathair a bhí faoi
mhíchumas, agus mar thoradh air sin d’imigh
a feidhmíocht acadúil in olcas – agus níorbh
aon chabhair go raibh aistear 14 chiliméadar
ann chun dul ar scoil. Bhí sé dian ar a
teaghlach íoc as a costais scoile agus bhí an
baol ann go mbeadh uirthi an scoil a fhágáil.
Chuir grúpaí pobail arna dtacú ag Cúnamh
Éireann tacaíocht sparánachta ar fáil chun
cuidiú le Christine agus áit a fháil in óstallán
scoile ionas nach mbeadh uirthi siúl ar scoil.
Trí chomhoibriú na ngrúpaí pobail seo go léir,
tá nuachóiriú á dhéanamh ar an óstallán seo
le leictreachas agus leithris, agus cuirtear béiltí
ar fáil do na 23 scoláire atá ina gcónaí ann.
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ÉIGEANDÁIL AGUS
TÉARNAMH

Ag cuidiú daoine a choinneáil ina mbeatha agus faoiseamh a thabhairt ó
chruatan na ngéarchéimeanna daonnúla
Bhí 2010 ar cheann de na blianta is
deacra ar taifead ó thaobh tubaistí
nádúrtha de, le crith talún tubaisteach in
Háítí agus géarchéim tuilte sa Phacastáin
a d’imigh i bhfeidhm ar na milliún duine.
Chuir Éire breis is €84 milliún ar fáil i
maoiniú éigeandála agus téarnaimh mar
fhreagra ar na géarchéimeanna daonnúla
seo le linn na bliana, ag cuidiú daoine a
choinneáil beo agus faoiseamh a
sholáthar ón anacair.
Le tacaíocht ó Chúnamh Éireann, bhí
gníomhaireachtaí ag obair leosan ar
imigh crith talún Háítí i bhfeidhm orthu
ionas go mbeidís in ann uisce, fothain
agus sláintíocht a sholáthar, agus tacú le
tionscadail chun cuidiú leis na grúpaí is
leochailí, leanaí san áireamh. Sa
Phacastáin, chuidigh tacaíocht arna
soláthar ag Cúnamh Éireann uisce slán,
sláintíocht agus fothain a chur ar fáil do
dhaoine asáitithe mar thoradh ar na
tuilte. Ar na tubaistí eile a tharla go
tobann bhí crith talún Quinghai sa tSín
agus an triomach a tharla sa Tansáin.
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Lean Cúnamh Éireann ag soláthar
maoiniúcháin ag freagairt do
ghéarchéimeanna fadálacha daonnúla sa
tSúdáin, sa tSomáil agus i bPoblacht
Dhaonlathach an Chongó, i Sead, Niger
agus an Afganastáin. Thacaigh Cúnamh
Éireann freisin leosan a asáitíodh mar
thoradh ar choinbhleacht sa
Chirgeastáin, Srí Lanca agus Poblacht na
hAfraice Láir.

Tá maoiniú réamhshocraithe ina ghné
ríthábhachtach de chuidiú le freagairt
láithreach dhaonnúil ó Éirinn
d’éigeandálaí ar fud an domhain. Sa
bhliain 2010, chuir Éire €10.2 milliún ar
fáil do Lárchiste Éigeandála na NA,
buanchiste a chuireann acmhainní ar fáil
do ghníomhaireachtaí na NA ar féidir
leo úsáid a bhaint astu go gasta de réir
mar is gá.

Sa tSiombáib d’fhreagair Cúnamh
Éireann do riachtanais roinnt de na
daoine is leochailí sa phobal, le maoiniú
de €1 mhilliún á sholáthar do thacaíocht
cúraim leighis agus cothaithe do phobail
a bhfuil VEID agus SEIF ag dul i bhfeidhm
orthu. San Aetóip, mar a bhfuil
neamhshlándáil bia agus míchothú ag dul
i gcion ar dhaoine ar bhonn leanúnach,
chuidigh maoiniú de €1.76 milliún ó
Chúnamh Éireann feabhas a chur ar
chothú agus sláinte do phobail ar imigh
triomach agus gorta i bhfeidhm orthu.

Bhí ról lárnach ag an Tionscnamh
Mearfhreagartha freisin in oibríochtaí
daonnúla Chúnamh Éireann sa bhliain
2010, le 44 duine oilte ón gCór
Mearfhreagaetha ann chun cuidiú i gcás
éigeandála. Tharla an méadú suntasach i
gcomparáid le blianta eile mar thoradh
ar líon na n-imscaradh go Háítí i rith na
bliana. Seoladh lastais mhóra de
sholáthairtí réamhshocraithe ó Éirinn
chun cúnamh a chur go Háítí, an
Phacastáin, Benin, Tóga agus an
Úisbéiceastáin.
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Freagairt na hÉireann do mhórhtuilte sa Phacastáin
I mí Lúnasa 2010, tharla tuilte as cuimse sa Phacastáin agus
éigeandáil dhaonnúil gan fasach mar thoradh orthu. D’imigh seo
i bhfeidhm ar 20 milliún duine, beagnach leath díobh ina leanaí,
agus maraíodh tuairim is 2,000 duine. De réir mheastacháin
an Bhainc Dhomhanda, chosain damáiste na dtuilte breis is
US$ 9.7 billiún, réabadh tuairim is 1.9 milliún baile agus cuireadh
isteach ar phríomhsheirbhísí sóisialta lena n-áirítear uisce,
sláintíocht, cúram sláinte agus oideachas.

tuilte i bhfeidhm orthu. Chomh maith leis sin, thóg siad leithris
éigeandála do ar a laghad 40,000 duine, agus chuir feabhas ar
shláinteachas do 42,000 duine ar imigh na tuillte i bhfeidhm
orthu sa Phuinseaib agus i bProibhinse Sindh.

Bhí Éire ar cheann de na chéad tíortha freagairt don
ghéarchéim, B’ionann an cúnamh iomlán a chuir Éire ar fáil agus
€2.6 milliún, le tacaíocht á soláthar trí Oifig na NA do
Chomhordú Gnóthaí Daonnúla, an Clár Domhanda Bia agus
CÉNIAL chomh maith leis na heagraíochtaí neamhrialtasacha:
Concern, Trócaire, GOAL agus Plan Ireland.

Rinne CÉNIAL a chion i leith an oideachais do bhreis is
66,000 leanbh, lena n-áirítear 25,000 cailín, i limistéir ar bhuail na
tuilte iad, trí acmhainní riachtanacha a sholáthar do 1,320 Ionad
Foghlama Sealadach, le tacaíocht ó Chúnamh Éireann. Chomh
maith leis an soláthar díreach cúnaimh seo, chuir Éire tacaíocht
ar fáil freisin go hindíreach trí Lárchiste Freagartha Éigeandála na
NA (LCFE), a leithdháil US$40 milliún mar fhreagairt ar an
tubaiste sa Phacastáin. Tá Éire ar cheann de na ranníocóirí is mó
le LCFE.

Chuidigh tacaíocht ó Chúnamh Éireann do Concern le
10,000 teaghlach i gceantair ar bhuail na tuilte iad trí bhia,
pacáistí sláinteachais, uisce óil sábháilte, leithris agus cúnamh
éigeandála leighis a chuir ar fáil.
Le tacaíocht ó Chúnamh Éireann, bhí GOAL ábalta uisce
óil sábháilte, sláinteachas agus fothain a chur ar fáil do
100,000 duine asáitithe i 3 cheantar Phroibhinse Sindh.
Bhain Plan Ireland úsáid as an maoiniú ó Chúnamh Éireann
chun soláthar trí mhí d’uisce óil sábháilte a chur ar fáil do
16,800 duine a bhí thar a bheith leochaileach agus ar imigh na

AG FREAGAIRT D’ÉIGEANDÁLAÍ

Thacaigh Cúnamh Éireann freisin le Trócaire i soláthar míreanna
riachtanacha cúnaimh do 3,000 teaghlach, ag díriú go háirithe ar
na daoine is leochailí.

Sheol Éire dhá aertharlú de sholáthairtí éigeandála go dtí an
Phacastáin, a bhí ar cheann de na haertharluithe aonair is mó
riamh a rinne an Stát. Leis na coinsíneachtaí seo soláthraíodh
fothain, uisce agus trealamh sláintíochta do 33,000 duine.
Cuireadh Cór Mearfhreagartha Chúnamh Éireann ar fuireachas,
le ball ag obair mar lóistíochtóir le GOAL agus ball de Bhriogáid
Dóiteáin Bhaile Átha Cliath imscartha leis an bhfoireann
Measúnaithe agus Comhordaithe Tubaiste na NA.
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Ag dul i ngleic le riachtanais éigeandála agus téarnaimh in Háítí
Mharaigh an crith talún tubaisteach a
bhuail Háítí an 12 Eanáir 2010, níos mó
ná 230,000 duine agus ghortaigh
300,000 eile. Réab an tubaiste seo
roinnt mhaith den phríomhchathair,
Port-au-Prince agus na limistéir
máguaird, agus fágadh tuairim is
1.5 milliún duine gan dídean agus
meastar gur chosain an damáiste
€5.9 billiún.
Chuir Cúnamh Éireann cúnamh
éigeandála a raibh géarghá leis ar fáil sna
seachtainí agus míonna i ndiaidh an
chreatha talún trí mheán ár
ngníomhaireachtaí comhpháirtíochta ag
obair sa ghort. Agus lean Éire ag
soláthar maoiniú ríthábhachtach do
théarnamh leanúnach Háítí. Ag
Comhdháil Dheontóirí Háítí i NuaEabhrac i mí Márta 2010, gheall Éire
maoiniú de €13 mhilliún don tréimhse
2010-2012. B’ionann tacaíocht
mhaoiniúcháin iomlán na hÉireann do
Háítí sa bhliain 2010 agus €8.9 milliún.
Cuireadh cúnamh éigeandála daonnúil ar
fáil do ghníomhaireachtaí, ina measc
Concern, GOAL, Trócaire, Plan Ireland
agus Clár Domhanda Bia na NA (CDB)
chun uisce glan, fothain, agus sláintíocht a
chur ar fáil dóibhsean a bhí buailte ag an
tubaiste agus chun na grúpaí is leochailí
a chosaint, go háirithe leanaí i ndiaidh an
chreatha talún. Tháinig freagairt ollmhór
ó CDB, mar ar cuireadh bia ar fáil do
3.5 milliún duine sna seachtainí tar éis an
chreatha talún.
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Chuir Cúnamh Éireann maoiniú ar fáil
do Concern Worldwide dá chlár Uisce,
Sláintíochta agus Sláinteachais. Sholáthair
Concern uisce óil sábháilte agus
sláintíocht agus sláinteachas feabhsaithe
do 50,000 duine leochaileach. Thacaigh
Cúnamh Éireann leis an tionscadal Cash
for Work ag GOAL, a chuir feabhas ar
ioncaim teaghlaigh agus a chuir le
glanadh brablaigh ar fud Port-au-Prince.
Thacaigh Cúnamh Éireann le Plan
Ireland bainistiú a dhéanamh ar shé cinn
de scoileanna sealadacha a chuir
oideachas éigeandála ar fáil agus
tacaíocht in Jacmel agus sna limistéir
máguaird. Chuir Plan saoráidí, agus
tacaíocht ar fáil do rith éifeachtach na
scoileanna seo.
Chuidigh Cónaidhm Idirnáisiúnta na
Croise Deirge (CICD), le tacaíocht ó
Chúnamh Éireann comhordú a
dhéanamh ar fhothain éigeandála do
bhreis is 1.5 milliún duine. Cuireadh
cóireáil ar bhreis is 100,000 othar ag
aonaid chúraim sláinte arna sholáthar ag
CICD.
Iompraíodh breis is 130 tona d’fhothain
éigeandála, d’uisce agus de threalamh
sláintíochta go Háítí in dhá cheann de na
haertharluithe daonnúla éigeandála is
mó riamh a rinne Cúnamh Éireann sna
seachtainí díreach i ndiaidh an chreatha
talún. Chuir na soláthairtí fothain agus
trealamh bunúsach sláintíochta ar fáil do
12,000 teaghlach. Chomh maith leis sin,
seoladh 40 tona de sholáthairtí

éigeandála fothana chuig Háítí i mí
Dheireadh Fómhair, tar éis hairicín
“Tomas”.
Chuir Éire €1 mhilliún ar fáil freisin do
Chiste Iontaobhais Háítí do thionscadail
atógála arna mbainistiú ag an mBanc
Domhanda agus ag teacht le tosaíochtaí
comhaontaithe Rialtas Háítí. Cuireadh
15 bhall den Chór Mearfhreagartha
chuig Háítí sa bhliain 2010 chun cuidiú
leis an lóistíocht, le hinnealtóireacht agus
le huisce agus sláintíocht le heagraíochtaí
dála CDB, Concern, GOAL, agus Oifig
na NA um Chomhordú Gnóthaí
Daonnúla.
I mí na Samhna 2010, cuireadh
€500,000 ar fáil mar fhreagairt ar ráig
chalair a mharaigh breis is 4,600 duine.
Soláthraíodh soláthairtí daonnúla freisin,
lena n-áirítear soláthar fothain
réamhdhéanta, pubaill agus tarpóil.
Íocfar amach an chuid eile de ghealltanas
maoiniúcháin na hÉireann do Háítí sna
blianta 2011 agus 2012. Tá isteach is
amach le 650,000 duine fós ag cónaí i
gcóiríocht shealadach, agus tá sé
beartaithe cúnamh ó Éirinn a dhíriú ar
chosaint a sholáthar do na daoine is
leochailí, go háirithe leanaí, mná agus
daoine faoi mhíchumas.
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Grianghraf: Concern

Scéal Erzulia

Bhain Erzulia Danus, a fear céile Joseph agus a dtriúr leanaí, Joseph, Schneider agus Renette, sochar as clár Concern d’uisce,
sláintíocht agus sláinteachas (WASH) in Háítí a fuair tacaíocht ó Chúnamh Éireann. Deir Erzulia:
“Bhíomar inár gcónaí in Port-au-Prince nuair a bhuail an crith talún – bhí m’earraí á ndíol agam san aonach ar an 12 Eanáir agus
bhrath mé na creathanna. Bhí mé den tuairim nach leanfadh sé ach tráth, ach thosaigh na creathanna ag éirí níos déine is níos
déine. Ar díol agam bhíodh ola, sicín agus rís, ach tá sin go léir caillte agam anois. Níor thit mo theach go hiomlán, ach tá sé
dainséarach filleadh air, agus mar sin ní féidir linn cónaí ann a thuilleadh, Ar ámharaí an tsaoil ní bhfuair aon duine i mo chlann ná
aon duine i measc mo ghaolta bás.
Tar éis an chreatha talún, cosúil leis an iliomad teaghlach eile, bhuaileamar bóthar ag triall ar Primature áit a bhfuil spás oscailte.
D’fhanamar ansin go dtí 19 Aibreán agus fuaireamar an deis teacht anseo agus puball a fháil.Téann m’fhear céile amach ag lorg
oibre. Uaireanta faigheann sé obair agus tuilleann sé roinnt airgid, ach ní bhíonn ár ndóthain airgid againn riamh.
Faighimid ár gcuid uisce ó umar Concern; tá sé tuairim is cúig nóiméad de shiúl na gcos. Bíonn orm an t-aistear seo a dhéanamh trí
huaire in aghaidh an lae chun dóthain uisce a fháil don teaghlach.Thug Concern líontáin mhuiscíte, gallúnach agus leithris dúinn
chomh maith le huisce íonghlanta le hól ionas nach bhfaighimid calar. Ní fheadair cá fhad a fhanfaimid anseo, ach is dócha go
mbeidh trí bliana i gceist ar aon nós.”

AG FREAGAIRT D’ÉIGEANDÁLAÍ
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Ocras
Ar fud an domhain, b’ionann líon na ndaoine ocracha ag
deireadh 2010 agus 925 milliún. Sa bhliain 2010, chuidigh Éire sa
chomhrac in aghaidh an ocrais a chur ag lár an chláir oibre
idirnáisiúnta, agus lean ag tabhairt tús áite do dhíothú an ocrais
ina chlár cúnaimh forbraíochta agus thacaigh le roinnt
tionscnamh náisiúnta maidir le hocras i dtíortha forbraíochta.
I mí Mheán Fómhair 2010, sheol Éire agus na SA an tionscnamh
‘1,000 Days’ ag Cruinniú Mullaigh Spriocanna Forbartha na
Mílaoise i Nua-Eabhrac. Díríonn an tionscnamh ar chomhrac in
aghaidh an mhíchothaithe i dtréimhse ríthábhachtach na chéad
míle lá de shaol an linbh, ó thoircheas go dara lá breithe an
linbh, agus is sa tréimhse sin ar féidir le míchothú damáiste
do-chúlaithe a dhéanamh d’fhorbairt intleachtach agus
fhisiceach an linbh. Ag an seoladh ardleibhéil seo bhí Ard-Rúnaí
na NA, Ban Ki Moon, a sheol Scaling Up Nutrition Roadmap atá
anois á chur i bhfeidhm ar fud roinnt tíortha san Afraic agus in
áiteanna eile chomh maith. Tá príomhról ag Éirinn anois i dtacú
leis an bpróiseas seo sa Mhaláiv, sa Tansáin, san Aetóip agus sa
tSaimbia.

Thaighde Idirnáisiúnta Talmhaíochta (CGIAR). Rinne CGIAR
roinnt leasuithe móra sa bhliain 2010, leis an gcóras nua anois
ag díriú go mór ar shlándáil bia agus ar chothú. Ghlac Cúnamh
Éireann páirt iomlán i bpróiseas an leasaithe, ag leagan béime ar
riachtanais na bhfeirmeoirí ar sealbhóirí beaga iad agus an
tábhacht a bhaineann le dul i ngleic le cothú trí mheán na
talmhaíochta. Thacaigh Éire freisin le Clár Cuimsitheach
Forbartha Talmhaíochta na hAfraice (CAADP), a bhfuil mar
aidhm aige feabhas a chur ar thalmhaíocht agus ar shlándáil bia
ar fud na hAfraice.
D’fhoilsigh toscaire speisialta na hÉireann, Kevin Farrell, a
thuarascáil sa bhliain 2010. Sa tuarascáil sin déantar iniúchadh ar
dhul chun cinn na hÉireann i gcur i bhfeidhm mholtaí an
Tascfhórsa Ocrais, ag nótáil go bhfuil na tionscnaimh atá ann
chun dul i ngleic le hocras comhshnaidhmthe go maith i gclár
déthaobhach Chúnamh Éireann le páirtithe eagraíochtaí
neamhrialtasacha. Tá roinnt moltaí sa tuarascáil freisin ar an
gcaoi is fearr ár n-obair sa réimse seo a fhorbairt.

Lean Éire ag tacú le feirmeoirí ar sealbhóirí beaga iad sa bhliain
2010, go háirithe tríd mheán an Ghrúpa Chomhairligh ar

Grianghraf: Jeff Barbee

An Tánaiste, Eamonn Gilmore le Rúnaí Stáit na SA Clinton agus Príomh-Aire Pinda na Tansáine ag seoladh an Tionscnaimh 1,000 Days in Dar es
Salaam, Meitheamh 2011
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VEID agus SEIF

Inscne

Bhí ról tábhachtach ag Éirinn go hidirnáisiúnta sa chomhrac in
aghaidh VEID agus SEIF sa bhliain 2010, trína rannpháirtíocht
ghníomhach ar Bhord an Chiste Dhomhanda in aghaidh VEID,
na hEitinne agus Maláire. Rinne Éire comhchathaoirleacht ar an
Point Seven Constituency, a áiríonn freisin an Iorua, an
Danmhairg, an tSualainn, an Ísiltír agus Lucsamburg. Mar thoradh
ar an obair seo faomhadh 79 deontas nua agus $1.73 billiún de
mhaoiniú thar an gcéad dá bhliain eile chun comhrac in aghaidh
galar. Faoi Nollaig 2010, bhí cláir arna dtacú ag an gCiste
Domhanda ag soláthar cóireáil fhrith-aisvíreasach do 3 mhilliún
duine atá ag maireachtáil le VEID, sin méadú de 20% i
gcomparáid le mí na Nollag 2009.

Le linn 2010, lean Cúnamh Éireann ag díriú ar phríomhsprioc
polasaí: “tacú le baint amach an chomhionannais inscne mar chuid
ríthábhachtach den fhorbairt inbhuanaithe”.

Mar thoradh ar thacaíocht an Chiste Dhomhanda ar fud na dtrí
ghalar, coinníodh tuairim is 6.5 milliún duine beo agus gach lá tá
4,400 bás á gcosc. Tá Éire fós ina príomh-thacadóir sa
Chomhpháirtíocht Idirnáisiúnta do Mhíocróibicídí (CIM). Mar
sin is mór an sásamh é an fógra ó Chomhdháil Idirnáisiúnta
VEID sa Vín sa bhliain 2010, gur forbraíodh san Afraic Theas an
chéad míocróibicíd chun cuidiú le mná iad féin a chosc ar VEID
a fháil. Ar Lá Domhanda VEID, thug an Dr Zeda Rosenberg ó
IPM, Príomhfheidhmeannach CIM, léacht cuimhneacháin John
Kevany in OÉ Maigh Nuad dar teideal New Science, New Hope:
Giving Women Power over AIDS chun béim a leagan ar an
tábhacht ollmhór atá leis an ngnóthachtáil seo.
Sa bhliain 2010, chuir Éire breis is €105 milliún ar fáil don
chomhrac in aghaidh VEID agus SEIF agus Galair Theagmhálacha,
lena n-áirítear €9 milliún don Chiste Domhanda. Rinneadh
athbhreithniú dearfach ar ár gcomhpháirtíocht le Fondúireacht
Clinton chun comhrac in aghaidh VEID agus SEIF sa Mhósaimbíc
agus i Leosóta sa bhliain 2010, agus mar thoradh air sin
cinneadh leanúint ag maoiniú ár gcomhpháirtíocht ag na leibhéil
reatha de €12 mhilliún don Mhósaimbíc agus €4 mhilliún do
Leosóta, gach bliain go dtí 2015.

Seo a leanas roinnt samplaí den tacaíocht a chuir Cúnamh
Éireann ar fáil do rialtais agus d’eagraíochtaí na sochaí sibhialta i
réimse an chomhionannais inscne le linn 2010:
Thacaigh Cúnamh Éireann le freagraí rialtais d’fhoréigean
inscne-bhunaithe (FIB) i roinnt dár dtíortha comhpháirtíochta.
Mar shampla, sa Tíomór Thoir ghlacamar páirt i bhforbairt líonra
de sheirbhísí riachtanacha do mharthanóirí FIB ag an leibhéal
áitiúil.
I gCeantar Kenema i Siarra Leon, maoiníonn Cúnamh Éireann
an Coiste Tarrthála Idirnáisiúnta, a thacaíonn le soláthar cúraim
cnáimhseachais agus nuabheirthe. Mar thoradh ar an gclár seo,
mhéadaigh an céatadán de bhreitheanna, a raibh duine oilte i
láthair acu, ó 25% i mí na Nollag 2009 go 54% i mí na Samhna
2010.
Sa tSaimbia, mar ar leithdháil Cúnamh Éireann €13.8 milliún ar
an Aireacht Oideachais, tá feabhas leanúnach ag teacht ar rátaí
rollaithe cailíní i mbunscoileanna agus in iar-bhunscoileanna agus
anois tá an ráta sin ag beagnach 93%.
Sa Mhaláiv, spriocdhírigh an Clár Fóirdheontais Ionchuir Feirme, a
dtacaíonn Éire leis, ar 1.6 milliún de na feirmeoirí is boichte ar
sealbhóirí beaga iad, roinnt mhaith díobh ina mná.
Thacaigh Cúnamh Éireann le cláir Forbartha Fiontraíochta na
mBan agus Comhionannais Inscne de chuid na hEagraíochta
Idirnáisiúnta Saothair san Aetóip, sa Chéinia, sa Tansáin, in
Uganda, sa tSaimbia, in Lao agus sa Chambóid. Sa Tansáin,
ritheann 230 bean fiontair a fhaigheann tacaíocht faoin gclár
seo, agus anois tá rochtain acu ar mhargaí idirnáisiúnta. In Tigray,
ceann de na limistéir is boichte san Aetóip, cuireadh oiliúint ar
600 bean ar fud an réigiúin i scileanna gnó agus creidmheas.
In Uganda, chuir Cúnamh Éireann maoiniú ar fáil sa bhliain 2010
do 2,500 iarrthóir baineann i dtoghcháin rialtais náisiúnta agus
áitiúla 2011. I gcás fhormhór na mban a oileadh toghadh iad
agus toghadh 1,546 i mí Feabhra 2011.
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Comhshaol

Rialachas

Tá formhór na ndaoine is boichte ar domhan ag brath go
díreach ar an gcomhshaol máguaird dá slite beatha. Tá
creimeadh agus díghrádú ithreach, acmhainní truaillithe,
laghdaithe agus uisce, dífhoraoisiú agus saincheisteanna eile ag
cur le meath ginearálta na n-acmhainní comhshaoil domhanda.
Tá athrú aeráide freisin ina ghné níos tábhachtaí freisin i
leochaileacht daoine bochta.

Tá dea-rialachas lárnach don obair a dhéanann Cúnamh Éireann
chun comhrac in aghaidh na bochtaineachta. Tá dea-rialachas
ríthábhachtach chun cuidiú le saoránaigh a gceart a bhaint
amach agus bheith i gceannas a saoil féin. Tá fianaise láidir ann
go n-eascraíonn forbairt níos fearr as rialachas níos fearr, agus
go gcuidíonn sé mortlaíocht leanaí a ísliú, rátaí litearthachta a
ardú agus fás san earnáil phríobháideacha a mhéadú.

Mar chuid dá fhreagairt, tacaíonn Cúnamh Éireann le hobair an
Tionscnaimh Bochtaineachta agus Comhshaoil (TBC), ag díriú
go háirithe ar Ruanda agus an Mhósaimbíc. Is clár arna stiúradh
ag na NDA é TBC atá i bhfeidhm anois i mbreis is 20 de na
tíortha is boichte ar domhan. Cuireann sé cúnamh airgeadais
agus teicniúil ar fáil do rialtais chun cláir institiúideacha agus
inniúlachta a chur ar bun chun dul i ngleic leis na
príomhdhúshláin chomhshaoil.

Sa bhliain 2010, chuir Chúnamh Éireann cláir i bhfeidhm chun
tacú le dea-rialachas i ngach ceann dá naoi dtír
chomhpháirtíochta, chomh maith le Siarra Leon, an Libéir, an
tSiombáib agus an Afraic Theas, agus trína thacaíocht
d’eagraíochtaí na sochaí sibhialta amhail na Náisiúin Aontaithe.

I Ruanda, d’oibrigh TBC leis an Rialtas chun a chinntiú go
mbeadh inbhuaine comhshaoil ina chuspóir lárnach laistigh den
phlean laghdaithe náisiúnta bochtaineachta. Mar thoradh air seo,
méadaíodh leithdháileadh buiséid ag tacú le torthaí comhshaoil
i bhfabhar daoine bochta. (Nóta eolais: go luath sa bhliain 2011
bhí Ruanda ar an gcéad tír forbraíochta gealltanas a thabhairt
cúlú a bhaint amach ar fud na tíre ar dhíghrádú ithreach talún,
uisce agus acmhainní foraoise faoin mbliain 2035.)

Cuireadh maoiniú ar fáil freisin d’iarrachtaí idirnáisiúnta agus
réigiúnacha chun feabhas a chur ar thrédhearcacht agus
cuntasacht, agus chun inniúlacht a thógáil i réimsí cosúil le
riarachán cánach. Chuir tacaíocht Chúnamh Éireann don
Association of European Parliamentarians for Africa (AWEPA)
scileanna a chur ar fáil d’ullmhú reachtaíochta agus maoirseacht
ar Chomhthionól Reachtach na hAfraice Thoir agus do
Chomhthionól nua Reachtach na Súdáine Theas. Lean Innéacs
Trédhearcachta Idirnáisiúnta Léargais Caimiléireachta, arna
thacú ag Cúnamh Éireann, ag soláthar léargais ar an dul chun
cinn sa chomhrac in aghaidh na caimiléireachta ar fud an
domhain. Chuir an tAontas Idir-Pharlaiminteach, le tacaíocht ó
Chúnamh Éireann, oiliúint ar fáil do mhná sa domhan
forbraíochta tabhairt faoin obair pharlaiminteach, agus oiliúint
freisin do bhaill bhaineanna parlaiminte ag dul i ngleic le
saincheisteanna inscne.
Lean Cúnamh Éireann ag tacú sa bhliain 2010 leis an
gcomhpháirtíocht láidir atá forbartha idir Údarás Ioncaim
Ruanda agus Coimisinéirí Ioncaim na hÉireann. Mar thoradh, tá
córas ríomhairithe d’iniúchadh agus rianú cánach forbartha le
haghaidh Ruanda, a bhfuil féidearthachta rollála amach níos
forleithne ag baint leis. Mhéadaigh ioncam cánachais Ruanda
faoi 6.5 idir na blianta 1998 agus 2010. Tacaíonn Cúnamh
Éireann freisin le Fóram Riarthóirí Cánacha na hAfraice atá ag
tógáil inniúlachta ioncaim ar fud na hilchríche.
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EAGRAÍOCHTAÍ
NEAMHRIALTASACHA

Oibríonn Cúnamh Éireann i ndlúthchomhar leis na príomheagraíochtaí
NR. Díríodh go háirithe sa bhliain 2010 ar fheabhas a chur ar
éifeachtach na hoibre forbraíochta. Le linn 2010, d’oibrigh Cúnamh
Éireann lena phríomh-chomhpháirtithe straitéiseacha Christian Aid,
Concern, GOAL, Self Help Africa agus Trócaire, ag spreagadh fhorbairt
éifeachtach na gcóras chun rialú, léiriú agus cur in iúl a dhéanamh ar
thorthaí. Faigheann na heagraíochtaí seo croíthacaíocht bhliantúil dá
gclár arb ionann é agus breis is €56m. Tá aontú maith ann gur chóir
go bhfíorófaí an t-infheistiú seo chomh héifeachtach agus is féidir ina
fhíor-athrú do phobail bhochta i dtíortha forbraíochta. Mar cheannairí
san earnáil agus baill de Dóchas, tá ról tábhachtach ag na
heagraíochtaí neamhrialtasacha i gcuidiú na caighdeáin a choinneáil
agus ceachtanna atá foghlamtha a roinnt le heagraíochtaí
neamhrialtasacha eile.
Is scátheagraíocht é Dóchas d’eagraíochtaí neamhrialtasacha
forbraíochta Chúnamh Éireann agus cuireann fóram ar fáil
d’eagraíochtaí neamhrialtasacha na hÉireann chun ceachtanna a roinnt
agus comhoibriú go gníomhach i dtreo na feidhmíochta feabhsaithe.
Le linn 2010, d’oibrigh Cúnamh Éireann go dlúth le Dóchas chun clár
oibre a fhorbairt le tacú le heagraíochtaí neamhrialtasacha na hÉireann
a bheith ina mbaill lárpháirteacha san fhorbairt idirnáisiúnta. Mar
thoradh air seo, tá siad ag daingniú a n-inniúlachta sa phleanáil,
bainistiú agus monatóireacht lena chinntiú go leanfaidh an maoiniú
poiblí a chuirfidh eagraíochtaí neamhrialtasacha ar fáil ag déanamh
difríochta sa chomhrac in aghaidh na bochtaineachta agus an ocrais.
D’oibrigh Cúnamh Éireann go dlúth freisin le Comhlámh, cumann na
n-oibrithe a d’fhill ó obair forbraíochta, chun athmheas a dhéanamh ar
a ról i dtacú le hoibrithe deonacha agus a chinntiú go gclóitear leis an
gcleachtas is fearr agus cláir oibre deonaí á gcur amach ar bhonn
gearrthéarmach agus fadtéarmach araon.
Cuireann Cúnamh Éireann maoiniú ilbhliantúil ar fáil d’eagraíochtaí ar
thrí bhealach: trí chroíthacaíocht cláir bunaithe ar phleananna
straitéiseacha na n-eagraíochtaí, trí bhloc-dheontas do thionscadail
shonracha i dtíortha sonracha, agus trí mhaoiniú do thionscadail
indibhidiúla. Fuair fiche is a dó eagraíocht bloc-dheontais, arb ionann é
agus €18m. Le linn 2010, lean Cúnamh Éireann lena chuairteanna
monatóireachta sa ghort chun measúnú a dhéanamh ar an dul chun
cinn sna hidirghabhálacha maoinithe. Cuidíonn na cuairteanna sin
freisin láidreachtaí agus laigí a thabhairt faoi deara sa chur i bhfeidhm
agus téann eagraíochtaí neamhrialtasacha i ngleic leosan ina dhiaidh
sin.
Oibríonn eagraíochtaí neamhrialtasacha na hÉireann ar roinnt
ceisteanna éagsúla, lena n-áirítear cearta daonna, sláinte, oideachas,
uisce agus sláintíocht agus slándáil bia. Tacaíonn Cúnamh Éireann le
sraith éagsúil de chomhpháirtithe neamhrialtasacha a oibríonn i raon
leathan tíortha. Seo a leanas roinnt samplaí de mhéid na n-acmhainní
arna soláthar do chomhpháirtithe na sochaí sibhialta i roinnt tíortha le
roinnt samplaí den chineál oibre a bhí ar siúil i ngach tír sa bhliain
2010:
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An Aetóip
Cuireadh breis is €7 milliún ar fáil do chomhpháirtithe na sochaí
sibhialta i réimsí amhail sláinte, oideachas agus talmhaíocht. Bhain Self
Help Africa úsáid as maoiniú ó Chúnamh Éireann chun tacú lena chláir
a bhfuil mar aidhm acu comharchumainn talmhaíochta a dhaingniú ag
an leibhéal réigiúnach san Aetóip agus comharchumainn coigiltis
micrea-airgeadais agus chreidmheasa a fhorbairt ag leibhéal na
cosmhuintire agus ag an leibhéal áitiúil agus ag an leibhéal réigiúnach.
An Mhósaimbíc
Cuireadh breis is €3 mhilliún ar fáil do chomhpháirtithe na sochaí
sibhialta dá gcuid oibre. Bhain Trócaire úsáid as a mhaoiniú ó
Chúnamh Éireann chun tacú le rannpháirtíocht pobail i gcomhairlí
comhairleacha cathrach d’fhonn tionchar a imirt ar chinntí
forbraíochta agus chun státseirbhísigh a choinneáil cuntasach, agus ar
an gcaoi sin caimiléireacht a laghdú.
Leosóta
Cuireadh €82,000 ar fáil do chomhpháirtithe na sochaí sibhialta. Bhain
Camara úsáid as a mhaoiniú ó Chúnamh Éireann chun feabhas a chur
ar inniúlacht na n-eagraíochtaí áitiúla chun oideachas inbhuanaithe a
sholáthar trí TFC, tríd Mhoil Dhigiteacha Réigiúnacha a bhunú agus trí
Ríomhlanna TFC in institiúidí oideachais.
An Tansáin
Cuir Cúnamh Éireann €4.56 milliún ar fáil do chomhpháirtithe na
sochaí sibhialta. Thacaigh an clár Fairtrade le táirgeoirí tae agus caife
cloí le caighdeáin inghlactha cháilíochta, shóisialta agus chomhshaoil,
agus rochtain a fháil ar mhargaí in Éirinn agus in áiteanna eile san
Eoraip.
An tSaimbia
Cuireadh breis is €4.15 milliún ar fáil do chomhpháirtithe na sochaí
sibhialta dá gcuid oibre. Bhain Bóthar úsáid as an maoiniú ó Chúnamh
Éireann chun tacú le banfheirmeoirí beostoc imeasctha agus córais
feirmeoireachta a thabhairt isteach, chun cuidiú le feirmeoirí bia a fhás
dá dteaghlaigh, agus chun ioncam a ghiniúint trí bharrachas bia a
táirgeadh a dhíol.
Siarra Leon
Cuireadh breis is €3.7 milliún ar fáil do chomhpháirtithe na sochaí
sibhialta. Fuair GOAL maoiniú ó Chúnamh Éireann dá chuid oibre le
leanaí leochaileacha, a chuireann oiliúint scileanna agus oideachas ar
fáil do leanaí nach bhfreastalaíonn ar scoil, agus dul i ngleic le
dífhostaíocht i measc daoine óga trí oiliúint a sholáthar.
An Libéir
Sa bhliain 2010, cuireadh beagnach €1.5 milliún ar fáil do
chomhpháirtithe na sochaí sibhialta. Bhain Sightsavers úsáid as a
maoiniú chun tacú le Rialtas na Libéire seirbhísí cuimsitheacha súl a
fhorbairt i réigiún an Oirdheiscirt agus chun comhordú náisiúnta don
chúram súl a dhaingniú, chomh maith le tacú leis an Aireacht Sláinte i
gcosc daille abhann i dtrí réigiún.
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EAGRAÍOCHTAÍ
ILTAOBHACHA

Cuirtear breis is aon trian de chúnamh forbartha
oifigiúil na hÉireann ar fáil trí eagraíochtaí iltaobhacha,
amhail na Náisiúin Aontaithe, an tAontas Eorpach
agus an Banc Domhanda.
Na Náisiúin Aontaithe
B’ionann maoiniú iomlán Chúnamh Éireann do na NA
agus €95.4 milliún sa bhliain 2010. Leithdháileadh an
maoiniú seo go príomha ar ghníomhaireachtaí
comhpháirtíochta, amhail Clár Forbartha na NA, CÉINAL,
Ard-Choimisiún na NA do Dhídeanaithe, Ciste na NA ar
Mhaithe leis an bPobal agus an eagraíocht nuachruthaithe
Eagraíocht na NA do Mhná, a oibríonn ar gach saincheist a
bhaineann le comhionannas inscne agus cumhachtú na
mban. Tá maoiniú a gcroí-oibríochtaí ríthábhachtach chun
cuidiú lenár ngníomhaireachtaí comhpháirtíochta sa NA a
ngealltanais a chomhlíonadh agus freagairtí láithreacha a
sholáthar ar thubaistí daonnúla, dála na freagartha tar éis
an chreatha talún in Háítí.
An tAontas Eorpach
Cuireann Comhaontú Cotonou, atá ar cheann de na
comhpháirtíochtaí is cuimsithí idir tíortha forbraíochta
agus an tAontas Eorpach, creat ar fáil do chaidrimh AE le
79 tír ón Afraic, ón Mhuir Chairib agus ón Aigéan Ciúin
(AMCAC). Rinneadh nuashonrú ar an gcomhaontú sa
bhliain 2010. Cuirtear maoiniú an AE don fhorbraíocht ar
fáil faoi Chomhaontú Cotonou trí Chiste Forbraíochta na
hEorpa (CFE) a chuir €3.74 billiún ar fáil do thíortha
AMCAC sa bhliain 2010. B’ionann ranníocaíocht na
hÉireann leis an CFE sa bhliain 2010 agus €23.188 milliún
agus tacaíonn roinnt mhaith de na tionscadail arna maoiniú
ag an gCiste na cláir atá ag Cúnamh Éireann cheana féin
chun bochtaineacht agus neamhshlándáil bia a laghdú agus
seirbhísí sláinte agus oideachais a chur ar fáil do phobail
bhochta. Ag Cruinniú Mullaigh Athbhreithniúcháin na
Spriocanna Forbartha Mílaoise, a reáchtáladh i NuaEabhrach i mí Mheán Fómhair 2010, sheol an tAE
tionscnamh nua mar a ndéanfar €1 bhilliún de Chiste
Forbraíochta na hEorpa ar fáil do thíortha ar féidir leo a
thaispeáint go bhfuil dul chun cinn á dhéanamh acu i
mbaint amach na SFM, ar a raibh an dul chun cinn mall go
dtí seo, mar shampla i leith an ocrais.

ÁR GCOMHPHÁIRTITHE

An Banc Domhanda
Tacaíonn an Banc Domhanda le tíortha forbraíochta i
gcomhrac in aghaidh na bochtaineachta trí chúnamh
airgeadais agus teicniúil a sholáthar a bhfuil gá leis chun
trádáil agus infheistíocht a spreagadh. Tá tábhacht ar leith
ag baint leis seo i roinnt mhaith de thíortha na hAfraice ar
scrios an bhochtaineacht iad mar thoradh ar
choinbhleacht. Tá gá ag na tíortha seo, de réir mar a
thagann siad aniar ón gcoinbhleacht, le tacaíocht a
sholáthróidh leibhéal inbhuanaithe téarnaimh agus fáis
eacnamaíochta arna stiúradh ag an earnáil phríobháideach,
seo nó aisiompóidh siad arís ar fhoréigean. Tacaíonn
Cúnamh Éireann le clár an Bhainc Dhomhanda Conflict
Affected States in Africa, a chuidigh sa bhliain 2010, le rialtas
Shiarra Leon agus na Libéire feabhas a chur ar an
timpeallacht ghnó ina dtíortha, go háirithe fiontair bheaga
agus mheánmhéide, trí chur i bhfeidhm leasú rialála agus
constaicí riaracháin a bhaint a cuir cosc ar infheistíocht.
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An tAonad Meastóireachta agus
Iniúchóireachta

Forbairtí san Iniúchóireacht

Tá sé thar a bheith riachtanach meastóireacht neamhspleách a
dhéanamh ar pholasaithe agus ar chláir arna reáchtáil ag
Cúnamh Éireann i dtíortha forbraíochta ionas go mbainfear
amach luach ar airgead agus go mbeidh ár gclár cúnaimh ina
chlár éifeachtach. Cuidíonn an próiseas meastóireachta a
chinntiú go roinntear na ceachtanna a foghlaimíodh i réimse
amháin le cláir eile. Tríd is tríd, is í foireann an Aonaid
Meastóireacht agus Iniúchóireachta, lonnaithe sa
cheanncheathrú, a bhíonn i mbun an róil meastóireachta. Tá níos
mó den obair sin anois ag áireamh obair arna dhéanamh go
háitiúil inár dtíortha comhpháirtíochta.

Ar na príomhthosaíochtaí ag Cúnamh Éireann i gcónaí bhí a
chinntiú go gcaitear cistí poiblí i gceart chun na críocha a bhí
beartaithe dóibh agus go mbaintear amach luach ar airgead.
Níos mó is níos mó tá iniúchóireacht ag díriú ar an gcaoi a
ndéanann ár dtíortha comhpháirtíochta bainistiú ar a gcuid
airgeadais phoiblí. Sula ngealltar cistí do thír chomhpháirtíochta,
déanann Cúnamh Éireann measúnú ar chórais airgeadais an
rialtais sa tír sin.

Déanann ról iniúchóireachta inmheánaí Chúnamh Éireann
athbhreithniú ar oibriú na gcóras de rialú inmheánach agus
díríonn níos mise ar réimsí a bhfuil baol níos suntasaí ag baint
leo. Tá iniúchóíreachtaí rialta ríthábhachtach chun muinín an
phobail a chinntiú go bhfuil úsáid cheart á bhaint as cistí Rialtas
na hÉireann, agus tá ina bhunchuid d’obair Chúnamh Éireann.

Forbairtí sa Mheastóireacht
Bhí Cúnamh Éireann ag obair chun feabhas a chur ar an
gcomhordú idir dheontóirí agus feabhas a chur ar éifeachtacht
an chúnaimh a chuirimid ar fáil. Tá sampla de seo léirithe i
mBosca 1 thall, ag taispeáint na gcéimeanna coincréiteacha a
ghlacann Cúnamh Éireann chun prionsabail Dhearbhú Pháras, a
comhaontaíodh go hidirnáisiúnta, a chur i bhfeidhm maidir le
héifeachtacht cúnaimh.
I gcás gur féidir é déanaimid cómheastóireachta i réimsí ina
bhfuil deontóirí nó institiúidí eile ag obair i gcomhar le Cúnamh
Éireann. Sampla den chur chuige seo le déanaí ná
cómheastóireacht a rinne Éire, an Danmhairg agus an tSualainn
sa tSaimbia mar atá sonraithe i mBosca 2 thall.

Cuid riachtanach de chóras láidir airgeadais rialtais tá Oifigí
Náisiúnta Iniúchóireachta láidre a fhorbairt. Tá Cúnamh Éireann
ag tacú le tionscnamh de chuid an Bhainc Dhomhanda chun
forbairt a dhéanamh ar chur chuige níos comhordaithe i measc
na ndeontóirí. Tá an mheicníocht nua maoiniúcháin dírithe ar
inniúlacht na n-oifigí iniúchóireachta náisiúnta a thógáil ar bhonn
fadtéarmach. Cuideoidh seo le gach comhpháirtí
rannpháirteach obair ar bhealach níos comhordaithe, ag baint
úsáide níos fearr as airgeadas agus acmhainní daonna atá gann,
agus ag daingniú inniúlachta agus cuntasacha. Tá Cúnamh
Éireann ina bhall de Choiste Stiúrtha an tionscnaimh domhanda
seo agus bíonn páirteach go gníomhach i gcinnteoireacht an
Choiste.

Sainghrúpa Comhairleach
Chúnamh Éireann
Bunaíodh Sainghrúpa Comhairleach Chúnamh Éireann sa
bhliain 2010, mar fhoras neamhspleách, neamh-fheidhmiúcháin,
ar a bhfuil saineolaithe cúnaimh náisiúnta agus idirnáisiúnta.
Cuireann an Sainghrúpa Comhairleach comhairle ar fáil don
Aire Gnóthaí Eachtracha agus Trádála, agus don Aire Stáit do
Thrádáil agus Forbairt, maidir leis an gclár cúnaimh. Déanfaidh
an Grúpa maoirseacht ar an Athbhreithniú atá le déanamh ar
an bPáipéar Bán un Chúnamh Éireann.

Tá meastóireacht níos mó is níos mó ina bunchuid de chláir tír
Chúnamh Éireann agus feictear go bhfuil seo úsáideach tríd síos
thréimhse an chláir, seachas mar athbhreithniú ag an tús amháin.
Ar an gcaoi seo is féidir pleananna a athrú chun deacrachtaí a
shárú de réir mar a tharlaíonn siad, ag cur aiseolais ar fáil chun
feabhsuithe a dhéanamh i ndearadh agus i gcur i bhfeidhm gach
cláir. Ag baint úsáide as na scileanna agus as an taithí ag ár
meastóireacht ar an mbealach seo is féidir linn feabhas a chur ar
na torthaí foriomlána a bhaintear amach.
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Dearbhú Pháras maidir le hÉifeachtacht Cúnaimh (2005)
Is éard atá i nDearbhú Pháras maidir le hÉifeachtacht Cúnaimh
(2005) ná gealltanas do bhreis is 100 tír feabhas a chur ar
cháilíochta an chúnaimh agus a thionchar ar fhorbairt. Cuireann
an Dearbhú chun cinn comhordú níos fearr ar ghníomhaíochtaí
cúnaimh na ndeontóirí sa tacú le straitéisí a bhfuil úinéireacht

áitiúil ag baint leo chun bochtaineacht a laghdú. Aontaíodh Clár
Oibre Accra do Ghníomhaíocht (2008) agus tógann seo ar
ghealltanais Dhearbhú Pháras agus leagann amach bearta chun
daingniú ar an tionchar intomhaiste a bhíonn ag cúnamh ar
fhorbraíocht.

MEASTÓIREACHT IDIRNÁISIÚNTA AR DHEARBHÚ PHÁRAS

[BOSCA 1]

Tá Dearbhú Pháras agus Clár Oibre Accra ina bpríomhthosaíochtaí do Chúnamh Éireann. Le linn 2010, bhí an tAonad
Meastóireachta agus Iniúchóireachta páirteach i gCéim II den meastóireacht idirnáisiúnta ar Dhearbhú Pháras. Mar chuid den
meastóireacht sin, coimisiúnaíodh staidéar ar Cheanncheathrú Chúnamh Éirean chun measúnú a dhéanamh ar thiomanta,
inniúlacht agus dreasachtaí na hÉireann i ndáil le cur i bhfeidhm phrionsabail dhearbhú Pháras maidir le héifeachtacht
cúnaimh.
Áirítear i measc phríomhthorthaí na meastóireachta na nithe seo a leanas:
• Tá leibhéal ard tiomantais, i leith éifeachtacht cúnaimh, tríd is tríd, agus i leith phrionsabail Pháras agus Accra go háirithe,
ann i gCúnamh Éireann
• Tá comhsheasmhacht mhaith ann ó thaobh polasaí agus pleanála de d’éifeachtacht cúnaimh laistigh de Chúnamh
Éireann, ach d’fhéadfaí breis a dhéanamh chun tuairisciú ar conas atá an polasaí agus na pleananna á gcur i bhfeidhm
• Leagann Cúnamh Éireann béim ar chuntasacht airgeadais agus tacaíonn le daingniú inniúlacht córais tíre sna réimsí seo
• Cé go ndearna Cúnamh Éireann bainistiú maith orthu, bhí tionchar ag na ciorruithe buiséid a rinneadh le déanaí ar an
gcumas intuartha maoiniúcháin do rialtais chomhpháirtíochta
• Réimse riosca a d’fhéadfadh dul i bhfeidhm ar ghnóthachtáil Chúnamh Éireann amach anseo ná leibhéil scileanna na
foirne, coinneáil foirne agus athrú foirne
Rinneadh roinnt mholtaí ag eascairt ó na torthaí seo le luach bainistíocht Chúnamh Éireann chun cuidiú leo i gcur i bhfeidhm
ghealltanais Pháras. www.irishaid.gov.ie/publications.asp

STRAITÉIS CHOMHCHÚNAIMH DON TSAIMBIA

[BOSCA 2]

Ar mhaith le héifeachtacht cúnaimh, tá na deontóirí atá gníomhach sa tSaimbia, lena n-áirítear Éire, tar éis
Straitéis Chomhchúnaimh a fhorbairt don tSaimbia (JASZ) don tréimhse 2007–2010. Ansin comhaontaithe Éire,
an Danmhairg agus an tSualainn coimisiún ar mheastóireacht neamhspleách ar JASZ sa bhliain 2010.
Baineadh mar thátal as an meastóireacht go raibh na socruithe ag JASZ don aistriú eolais idir deontóirí agus
Rialtas na Saimbia ina socruithe éifeachtacha, agus go bhfuil comhordú níos fearr ann i roinnt earnálacha. Cibé
scéal é, nótáladh sa mheastóireacht go bhfuil formhór na ndeontóirí den tuairim go bhfuil comhchuntasacht lag,
agus cé gur chuidigh JASZ leis an gcuíchóiriú, bíonn leasa na ndeontóirí déthaobhacha fós i réim maidir le bearta
agus cinntí. Moladh sa mheastóireacht go mbeadh sé tábhachtach do JASZ nua a chinntiú go mbeadh leibhéal
ard úinéireachta ann ó thaobh Rialtas na Saimbia de, trí mheamram tuisceana nua a chomhaontú. Mhol sé freisin
gur chóir do JASZ córais nua níos stuama monatóireachta a bhunú agus iad a bheith ailínithe go hiomlán le
Plean Forbartha Náisiúnta nua an Rialtais. www.irishaid.gov.ie/publications.asp
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Pobal na hÉireann a chur ar an eolas
Baineann clár Chúnamh Éireann le muintir na hÉireann. Tá sé thar a
bheith tábhachtach mar sin go mbeadh feasacht láidir phoiblí ann
agus go mbeadh an pobal rannpháirteach i saincheisteanna
forbraíochta domhanda agus cuireann Éire le laghdú na
bochtaineachta agus ocrais ar fud an domhain. Cuireann Cúnamh
Éireann leis an bhfeasacht ar na bealaí seo a leanas:

Thug isteach is amach le 12,600 cuairt ar phuball Chúnamh
Éireann ag an gComórtas Náisiúnta Treabhadóireachta sa bhliain
2010 le linn thrí lá an chomórtas agus ghlac páirt i gceardlanna,
cainteanna agus gníomhaíochtaí oideachais maidir leis an gcomhar
forbraíochta.on development cooperation.

• cur chun cinn ar chlúdach níos doimhne á dhéanamh ag an
meáin ar an gclár cúnaimh;
• for-rochtain phoiblí trí rannpháirt in imeachtaí náisiúnta
• eolas arna soláthar trí Ionad Saorálaíochta agus Eolais Chúnamh
Éireann
• suíomh gréasáin agus foilseacháin Chúnamh Éireann

Ón mbliain 2006 i leith, thacaigh Cúnamh Éireann le himeachtaí Lá
na hAfraice in Éirinn chun íomhá dhearfach a chruthú den Afraic
agus feasacht a spreagadh maidir le clár cúnaimh na hÉireann agus
na tíortha ina mbímid ag obair. Ghlac breis is 17,000 duine páirt in
imeachtaí arna n-eagrú ag Cúnamh Éireann i mBaile Átha Cliath
agus i Luimneach sa bhliain 2010 agus ghlac tuairim is 15,000 duine
páirt i 29 imeacht eile sa phobal ar fud na tíre. Bhí clúdach fairsing
ann sna meáin, lena n-áirítear ar fheasacháin nuachta teilifíse RTÉ.

Grianghraf: Daniel Rowan

Nuair a dhéanann Cúnamh Éireann cur i láthair ag imeachtaí
náisiúnta cuirtear chun cinn feasacht agus spreagtar aiseolas ón
bpobal i gcoitinne, maidir leis an gclár agus le saincheisteanna
forbraíochta araon. Ar na buaicphointí do Chúnamh Éireann le linn
2010 bhí eagrú a dhéanamh ar lá imeachtaí chun Lá na hAfraice a
cheiliúradh agus ullmhúcháin don Chomórtas Náisiúnta
Treabhdóireachta.

Le haghaidh tuilleadh eolais faoin tacaíocht a thugann
Cúnamh Éireann do Lá na hAfraice téigh chuig an
suíomh gréasáin http://www.africaday.ie

Cúnamh Éireann sna Meáin
Tá ról lárnach ag na meáin i gcur chun cinn na feasacht maidir le
saincheisteanna domhanda. Bunaíodh Ciste Meáin Simon
Cumbers de chuid Chúnamh Éireann sa bhliain 2005 i ndíl
chuimhne an iriseora Éireannaigh agus fear ceamara, Simon
Cumbers, nach maireann. Tá Cúnamh Éireann tar éis infheistiú
sa Chiste seo chun cur leis an gclúdach in Éirinn ar
shaincheisteanna forbraíochta ar fud an domhain. Tá sé
beartaithe leis an gCiste éascú a dhéanamh ar chlúdach a
léiríonn pictiúr cothromaithe réalaíoch de na dúshláin, agus na
deiseanna atá ann i dtíortha forbraíochta, chomh maith leis an
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dul chun cinn ata bainte amach. Sa bhliain 2010, thacaigh an ciste
le 34 iarrthóir sa domhan forbraíochta. Bhí 30 alt clóite,
13 chraolachán raidió agus trí thionscadal teilifíse mar thoradh ar
a gcuid oibre chomh maith le haschuir ilmheáin.
Chun tuilleadh eolais a fháil ar Chiste Meáin Simon
Cumbers lena n-áirítear liosta iomlán de na
tionscadail a dtugann Cúnamh Éireann tacaíocht
dóibh féach suíomh gréasáin Chiste Mheáin Simon
Cumbers: http://www.simoncumbersmediafund.ie
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Oideachas Forbraíochta

Treoraítear an maoiniú don oideachas
forbraíochta trí scéim maoiniúcháin
iomaíoch, comhpháirtíochtaí ilbhliantúla i
réimsí straitéiseacha na hoibre leis an
óige agus oideachas bunmhúinteoirí agus
trí dhámhachtainí oideachais
forbraíochta. San iomlán, b’ionann
caiteachas Chúnamh Éireann ar an
oideachas forbraíochta sa bhliain 2010
agus breis is €4.6 milliún.
Cuireann an Coiste Comhairle
d’Oideachais Forbraíochta (CCOF)
comhairle ar fáil don Aire Gnóthaí
Eachtracha agus Trádála maidir le polasaí
gus straitéisí do chur chun cinn an
oideachais forbraíochta. Déanann an
Coiste bainistiú freisin ar fhóram
comhairliúcháin poiblí maidir leis an
oideachas forbraíochta. Athbhunaíodh an
CCOF le haghaidh téarma dhá bhliain i
2010.

Ar na buaicphointí i rith 2010 bhí siad seo a leanas:
•

Ghlac breis is 8,000 scoláire dara leibhéal páirt i ngníomhaíochtaí na scéime
WorldWise Schools Linking and Immersion Scheme, arna bhainistiú ag Léargas

•

Chuir breis is 500 bunscoil in Éirinn agus i dTuaisceart Éireann iontrálacha isteach ar
an gcomórtas “Our World Irish Aid Awards”, a chuireann chun cinn na feasachta
faoi SFM

•

Fuair modúl 45 uair don Idirbhliain creidiúnú ón CNCM agus tá seo ar fáil le húsáid
i ngach scoil iar-bhunleibhéil

•

Sa chomórtas ‘BT 2010 Young Scientist of the Year’ bhuaigh Richard O’Shea,
scoláire dara leibhéal, dámhachtain Chúnamh Éireann & Self Help Africa ‘Science
for Development’ Award, a spreagann daoine óga iniúchadh a dhéanamh ar an
gcaoi ar féidir smaointe nuálacha eolaíochta agus teicneolaíochta a úsáid chun
sochair na dtíortha forbraíochta. Dhear seisean sorn gásúcháin ísealchostais do
thíortha forbraíochta agus bhuaigh seo an dámhachtain fhoriomlán Young Scientist
of the Year freisin

•

Bronnadh deontais don oideachas forbraíochta dar luach breis is €1.1milliún ar
eagraíochtaí neamhrialtasacha, ar institiúidí oideachais agus ar eagraíochtaí eile na
sochaí sibhialta.

BT 2010 Buaiteoir Eolaí Óg na Bliana BT, Richard O’Shea lena mhúinteoir agus príomhoide
scoile agus Patsy Toland ó Self Help Africa.

Mhéadaigh ballraíocht Chumann na
hÉireann don Oideachas Forbraíochta ó
20 go 70 eagraíocht agus dá bhar sin tá
comhordú níos fearr ann agus
ceachtanna á bhfoghlaim idir na
cleachtóirí oideachais.

RANNPHÁIRTÍOCHT PHOBAL NA HÉIREANN

Grianghraf: Conor McHugh

Féachann an t-oideachas forbraíochta
leis an bpobal a dhéanamh páirteach i
saincheisteanna forbraíochta. Bunaíodh
bunchloch stuama d’oideachas
ardchaighdeáin forbraíochta in Éirinn le
roinnt blianta anuas, lena n-áirítear plean
straitéiseach cúig bliana Chúnamh
Éireann, Development Education Strategy
Plan 2007–2011, agus buiséad curtha ar
leataobh chuige sin.
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AN CLÁR UM CHOMHOIBRIÚ STRAITÉISEACH

IONAD LÉANN FORBRAÍOCHTA, CAMAÍ

AN CLÁR OILIÚNA COMHALTACHTA

COMHPHÁIRTÍOCHTAÍ
ARDOIDEACHAIS

An Clár um Chomhoibriú
Straitéiseach

An Clár Oiliúna Comhaltachta

Le fada an lá thug Cúnamh Éireann tús áite d’fhoghlaim agus do
thaighde fianaise-bhunaithe ina chuid oibre go léir. Aithníonn sé
an luach a bhaineann le hardoideachas i gcur chun cinn an
eolais agus an taighde, go háirithe ag féachaint le daingniú a
dhéanamh ar inniúlacht na dtíortha forbraíochta le forbairt
eacnamaíochta agus shóisialta a bhaint amach. Cuireann an Clár
um Chomhoibriú Straitéiseach, a bhunaigh Cúnamh Éireann sa
bhliain 2006, comhpháirtíochtaí comhoibritheacha chun cinn
don taighde agus don fhoghlaim idir institiúidí oideachais na
hÉireann agus i dtíortha forbraíochta.

Ar Chlár Oiliúna Comhaltachta Chúnamh Éireann tá roinnt
dámhachtainí staidéir ar fáil gach bliain d’iarrthóirí ó eagraíochtaí
comhpháirtíochta Chúnamh Éireann. Déanann na hiarrthóirí
seo Dioplóma Iarchéime nó Máistreacht in Éirinn nó ina réigiún
féin, sna réimsí atá bainteach le cuspóirí Chúnamh Éireann.

Is é aidhm an chláir, arna bhainistiú ag an Údarás um ArdOideachas ná cur chun cinn a dhéanamh ar pholasaí atá i
bhfabhar daoine bochta agus forbairt níos mó a dhéanamh ar
na scileanna agus ar an eolas is gá chun freagairt do dhúshláin
forbraíochta inár dtíortha comhpháirtíochta.

Sa bhliain 2010, faoin gClár seo bhí 68 mac léinn ó thíortha
comhpháirtíochta in ann tabhairt faoi staidéar a bhain le cúrsaí
forbraíochta. D’áirigh sin mic léinn ó bhlianta roimhe seo,
chomh maith le 42 faighteoir nua comhaltachta, ag costas
iomlán de €1.4 milliún. Tá comhalta reatha ag staidéar in
gColáiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath, Coláiste na Tríonóide,
Baile Átha Cliath, Ionad Léann Forbraíochtaí, Camaí, Ollscoile na
hÉireann, Gaillimh, Coláiste Ollscoile, Corcaigh, agus tagann siad
ó na tíortha seo a leanas: An Aetóip, Leosóta, an Mhaláiv, An
Mhósaimbíc, an Tansáin, an Tíomór Thoir, Uganda, Vítneam, an
tSaimbia agus an Phalaistín.

Le linn 2010 leanadh leis na comhpháirtíochtaí idir roinnt
mhaith d’institiúidí ardoideachais in Éirinn agus institiúidí cosúla
sa Deisceart lena n-áirítear Uganda, An Tansáin, an Mhaláiv agus
an Mhósaimbíc. Áiríonn siadsan ocht gcinne de
chomhtionscadail oideachais agus taighde i réimsí na sláinte, an
oideachais, an uisce agus na sláintíochta agus an chomhshaoil. In
athbhreithniú a rinneadh ar an gclár sa bhliain 2010 fuarthas go
bhféadfaidh torthaí na dtionscadail seo difríocht inbhraite a
dhéanamh do shaol na ndaoine sna pobail is boichte agus is
imeallaithe ar domhan. B’ionann caiteachas don chlár le linn
2010 agus €2.1milliún, agus chuimsigh sin d’fhormhór tacaíocht
do thionscadail ar bronnadh maoiniú orthu sna blianta 2007
agus 2008. Tá tuilleadh sonraí faoi na tionscadail ar fáil ar
shuíomh gréasáin an UAO ag an nasc seo a leanas:
http://www.hea.ie/en/node/120

Ionad Léann Forbraíochta, Camaí
Chuir Ionad Léann Forbraíochta, Camaí cúrsaí ar fáil san
fhorbraíocht do bhreis is 100 mac léinn sa bhliain 2010. Fuair an
t-ionad maoiniú de bhreis is €385,000 faoi chomhaontú
comhpháirtíochta le Cúnamh Éireann a críochnaíodh sa bhliain
2009.
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Stocaireacht thar ceann na ndaoine leochaileacha in Uganda

Fuair Eunice Tumwebaze as Uganda Comhaltacht ó Chúnamh Éireann chun Ma a dhéanamh i Léann an Chomhionannais in
UCD. Tá sí ar shos gairme óna ról mar Phríomhoifigeach Forbraíochta Pobail, i gceannas na Roinne Seirbhísí
Pobalbhunaithe i gComhairle Mbarara.
“Oibrím le pobail leochaileacha, daoine díchumhachtaithe,” a deir sí. “Tá mo Roinn freagrach as comhairle a chur ar an gComhairle
maidir le saincheisteanna na mban, na ndílleachtaí agus leanaí, daoine óga, daoine faoi mhíchumas agus daoine aosta, atá
leochaileach. Mar chuid den obair sin tá cearta daoine a chosaint agus tionscadail a fhorbairt chun ioncam a ghiniúint.Táimse
freagrach as cuidiú le mo phobail tionscadail bheaga a bhunú arna maoiniú ag an Rialtas agus ag an mBanc Domhanda.”
“Cuidíonn an Cúrsa sa Léann Comhionannais liom mo scileanna anailíse a fhorbairt.Teastaíonn uaim mo phobail a chumhachtú. A
luaithe is a fhillfidh mé cuirfidh mé mo phobail in iúl ar céard a deir an bunreacht maidir lena gcearta. An ról agamsa ná a insint
dóibh ‘Breathnaigh ar an gcaoi a bhfuil seirbhísí á soláthar duitse. An bhfuil tú sásta leis an gcaoi a ndéantar é?’ An féidir linn
tuilleadh stocaireachta a dhéanamh do bhaintreacha, do leanaí, do dhaoine atá VEID dearfach, ionas go mbeidh guth acu agus go
bhfaighidh siad seirbhísí níos fearr? Sin an chúis ar roghnaigh mé an cúrsa seo a dhéanamh agus tugadh dúshlán domsa freisin agus
táim cinnte de gurb seo an treo is fearr.”
“I m’aonair ní féidir liom é dhéanamh ach ag comhordú le mo chomhghleacaithe is féidir linn an t-uafás a dhéanamh, ag úsáid an
raidió, na nuachtán. Déanfaidh mé taighde rannpháirtíochta agus cinnteoidh mé go gcuirfear i bhfeidhm na torthaí, agus bainfidh mé
úsáid as na teicnící a d’fhoghlaim mé anseo.”
Ina tráchtas, tá sé beartaithe ag Eunice breathnú go domhain ar chearta talún do mhná in Uganda. “Oibríonn mná d’fhormhór
in earnáil na táirgiúlachta, is iadsan a bhíonn i mbun na talmhaíochta. Conas is féidir leo feidhmiú mura bhfuil cearta úinéireachta
acu?”
“Samhlaím mé féin mar stocaire tábhachtach ar son cearta daonna, ag rá “Is féidir linn caitheamh le daoine ar bhealach éagsúil?
Agus tarlóidh seo, táim cinnte de!”

COMHPHÁIRTÍOCHTAÍ ARDOIDEACHAIS
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SAINMHÍNITHE

Cúnamh Oifigiúil Forbartha na hÉireann – Sainmhínithe

Sainmhínithe agus Príomhstaitisticí
An sainmhíniú atá ag Coiste Cúnaimh Forbartha (CCF) de chuid an
ECFE ar Chúnamh Oifigiúil Forbartha (COF) ná cúnamh chuig tíortha
ar liosta an CCF d’fhaighteoirí COF agus d’institiúidí iltaobhacha atá:
soláthartha ag gníomhaireachtaí oifigiúla, lena n-áirítear an stát
agus rialtais áitiúla, nó trína ngníomhaireachtaí
forghníomhúcháin; agus
(ii) gach idirbheart:
(a) arna riar leis an bpríomhchuspóir forbairt eacnamaíochta
agus leas na dtíortha forbraíochta a chothú, agus
(b) a bhfuil gné lámhaltais ag baint leis agus gné deontais de
25% ar a laghad.

ngníomhaíochtaí i bhfabhar na forbartha. Aicmítear ranníocaíochtaí
mar COF Déthaobhach i gcás go ndéanann an eagraíocht a
fhaigheann an cúnamh ‘comhthiomsú’ ar an ranníocaíocht ionas go
mbeadh sin ina bhunchuid de shócmhainní airgeadas na
gníomhaireachta sin.

(i)

Cuireann tír bhronntach COF Déthaobhach ar fáil go díreach don tír
forbraíochta. Áirítear sa COF idirbhearta le heagraíochtaí náisiúnta nó
idirnáisiúnta neamhrialtasacha atá gníomhach i réimse na forbraíochta,
agus idirbhearta eile a bhaineann le forbraíocht lena n-áirítear
caiteachas ar chur chun cinn na feasacht i leith na forbraíochta agus
costais riaracháin.
Tá COF Déthaobhach déanta suas de ranníocaíochtaí chuig
gníomhaireachtaí, institiúidí nó eagraíochtaí idirnáisiúnta, ar Rialtais a
mbaill, agus a bhíonn i mbun a ngníomhaíochtaí uile nó cuid dá

Don bhliain 2010 b’ionann ranníocaíocht iomlán na hÉireann le COF
agus €675.84 milliún, agus b’ionann sin agus 0.53% den OTN.
Rinne an Roinn Gnóthaí Eachtracha bainistiú ar €521.5 milliún agus
rinne Ranna Rialtais eile bainistiú ar €154.3 – d’fhormhór an Roinn
Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia agus an Roinn Airgeadais – agus ciar
na hÉireann de Bhuiséad an AE don Chomhar Forbartha.
Tá béim láidir i gclár COF na hÉireann ar bhochtaineacht a laghdú
agus deireadh a chur le hocras – ag díriú ar líon teoranta de thíortha
thar a bheith bocht, go príomha san Afraic. Cuirtear na Cláir ar fáil i
réimsí éagsúla, go príomha i réimsí na sláinte, an oideachais, an rialtais
agus chun daonlathas a thógáil.
Cuirtear maoiniú ar fáil do raon comhpháirtithe lena n-áirítear rialtais
na dtíortha comhpháirtíochta, eagraíochtaí neamhrialtasacha agus
misinéireachta, na Náisiúin Aontaithe agus eagraíochtaí eile
iltaobhacha agus idirnáisiúnta.

FÍRICÍ TÁBHACHTACHA – 2010

★ Iomlán an Chúnaimh Oifigiúil Forbartha – €675.84 milliún
★ Chuir Éire 0.53% den OTN ar fáil le haghaidh COF
★ Cuireadh 68% den chúnamh ar fáil mar COF Déthaobhach – agus 32% mar COF Iltaobhach
★ Bhain breis is 80 tír sochar as COF Déthaobhach na hÉireann
★ Díríocht 80% den COF Déthaobhach ar na Tíortha is Lú Forbairt
★ Cuireadh breis is aon trian de COF Déthaobhach na hÉireann ar fáil trí eagraíochtaí neamhrialtasacha
★ Cuireadh breis is leath den COF Déthaobhach ar fáil do na naoi dtír chomhpháirtíochta atá ag Éirinn
★ Cuireadh beagnach 60% de COF Déthaobhach na hÉireann ar fáil do na hearnálacha seo – sláinte, oideachas,
rialachas agus tacaíocht don bhonneagar
★ Caitheadh tuairim is 7% den COF Déthaobhach ar bhainistiú, iniúchadh agus meastóireacht cláir.
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IARSCRÍBHINN 1

Cúnamh Oifigiúil Forbartha na hÉireann
€ Milliúin
2010

€ Milliúin
2009

Roinn Gnóthaí Eachtracha – Vóta 29

521.55

571.84

Ranna Rialtais Eile agus Ranníocaíochtaí le Buiséad an AE do Chomhar Forbartha

154.29

150.37

COF Iomlán

675.84

722.20

128,207

132,233

0.53%

0.55%

Roinn Gnóthaí Eachtracha – Vóta 29 mar % den COF Iomlán

77%

79%

Ranna Rialtais Eile agus Ranníocaíochtaí le Buiséad an AE do
Chomhar Forbartha mar % den COF

23%

21%

450.46

493.51

6.13

7.25

456.59

500.76

71.09

78.33

Ranna Rialtais Eile agus Ranníocaíochtaí le Buiséad an AE do Chomhar Forbartha

148.16

143.12

COF Iltaobhach Iomlán

219.25

221.44

675.84

722.20

COF Déthaobhach mar % den COF Iomlán

68%

69%

COF Iltaobhach mar % den COG Iomlán

32%

31%

COF Iomlán

OTN
COF mar % den OTN

Anailís Déthaobhach/Iltaobhach
COF Déthaobhach
Roinn Gnóthaí Eachtracha – Vóta 29
Ranna Rialtais Eile agus Ranníocaíochtaí le Buiséad an AE do Chomhar Forbartha
COF Déthaobhach Iomlán

COF Iltaobhach
Roinn Gnóthaí Eachtracha – Vóta 29

COF Iomlán

IARSCRÍBHINNÍ
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IARSCRÍBHINN 2

COF mar % den OTN: 2000–2010
Bliain

COF mar % den OTN

●

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%

0.6%
0.59%
0.5%

COF mar % den OTN

0.4%

0.3%

0.41%

0.53%

0.53%

2006

2007

0.55%

0.53%

0.43%
0.40%

0.39%

2003

2004

0.33%
0.30%

0.2%

0.1%

0.0%
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IARSCRÍBHINN 3

Méideanna COF: 2000–2010
Bliain

COF €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

1,000
920.66
870.87

800

813.96
722.20
675.84

COF €m

600
578.46

400

422.06

445.71

488.92

319.90
200

0

IARSCRÍBHINNÍ

254.86

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010
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IARSCRÍBHINN 4

Glan-COF mar Chéatadán den OIN – Deontóirí CCF 2010
COF mar % den OIN
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

An Iorua
Lucsamburg
An tSualainn
An Danmhairg
An Ísiltír
An Bheilg
Ríocht Aontaithe
An Fhionlainn
Éire
An Fhrainc
An Spáinn
An Eilvéis
An Ghearmáin
Ceanada
An Ostair
An Astráil
An Phortaingéil
An Nua-Shéalainn
Na Stáit Aontaithe
An tSeapáin
An Ghréig
An Iodáil
An Chóiré
Iomlán CCF

1.10%
1.09%
0.97%
0.90%
0.81%
0.64%
0.56%
0.55%
0.53%
0.50%
0.43%
0.41%
0.38%
0.33%
0.32%
0.32%
0.29%
0.26%
0.21%
0.20%
0.17%
0.15%
0.12%
0.32%

0.32
0.12

0.15

0.17

0.20

0.21

0.26

0.29

0.32

0.32

0.38

0.41

0.43

0.50

0.53

0.55

A
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m n
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Fh re
An rai
n
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m
Ce áin
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Ch il
Io
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CC
F

0.0

0.33

0.2

0.56

0.4

0.64

0.6

0.81

0.8

0.90

1.09
0.97

COF mar % den OIN

1.0

1.10

1.2

68

TUARASCÁIL BHLIANTÚIL CHÚNAMH ÉIREANN 2010

IARSCRÍBHINN 5

Anailís ar COF Déthaobhach
2010
€000anna

2009
€000anna

Bainistiú agus Riar Cláir

30,553

32,188

Tíortha Comhpháirtíochta
An Aetóip
Leosóta
An Mhósaimbíc
An Tansáin
An Mhaláiv
Uganda
An tSaimbia
An Tíomór Thoir
Vítneam

25,716
10,979
37,097
31,160
8,360
33,091
19,228
3,351
12,702

27,554
11,451
41,435
33,469
8,782
35,371
22,821
3,356
13,898

1,437
3,296
4,999
6,540
3,755

1,509
6,294
5,893
6,130
5,456

99,539
328
4,200
6,934
13,781
9,586
2,990
2,141
4,640
1,793
1,045
2,037
3,997
7,683
5,006
52,501
450,463

104,980
1,827
8,610
9,099
15,957
6,688
4,046
1,392
4,956
2,002
1,790
1,957
4,502
7,170
6,927
56,000
493,510

527

309

6,127

7,249

456,590

500,759

COF Déthaobhach: An Roinn Gnóthaí Eachtracha – Cúnamh Éireann

Tíortha Eile
An tSiombáib
An Afraic Theas
Siarra Leon
An Libéir
Tíortha Eile
Scéimeanna Maoiniúcháin na Sochaí Sibhialta
Scéimeanna Oibrithe Deonacha
Tionscnaimh Dhomhanda Oideachais
Tionscnaimh Dhomhanda Sláinte
Tionscnaimh Dhomhanda VEID agus SEIF
Tionscnaimh Dhomhanda Ocrais
Cláir Thrasghearrthacha Eile
Comhar Straitéiseach le hInstitiúidí Tríú Leibhéal
Oideachas Forbraíochta
Comhaltachtaí/Cúrsaí etc
Eolas Poiblí
Cláir Eile
Tionscnamh Mearfhreagartha
Cúnamh don Téarnamh
Ciste Cobhsaíochta
Cúnamh Éigeandála Daonnúil
COF Déthaobhach Iomlán: Roinn Gnóthaí Eachtracha – C. Éireann
COF Déthaobhach ó Ranna Rialtais Eile
Ranna Éagsúla – ranníocaíochtaí incháilithe déthaobhacha
Coimisinéirí Ioncaim –Scéim Asbhainte Cánach
COG Déthaobhach Iomlán ó Ranna Rialtais Eile
COF Déthaobhach Iomlán

IARSCRÍBHINNÍ
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IARSCRÍBHINN 6

Anailís ar COF Déthaobhach de réir Bealach Soláthair
Bealach

€000anna

%

●

Córais Rialtais i dTíortha Comhpháirtíochta

134,544

29%

●

Eagraíochtaí Neamhrialtasacha agus Sochaí Shibhialta 174,273

38%

●

Comhpháirtíocht Phoiblí Phríobháideach

●
●

4,000

1%

Eagraíochtaí Iltaobhacha

89,165

20%

Eile

54,608

12%

456,590

100%

Iomlán

IARSCRÍBHINN 7

Anailís ar COF Déthaobhach de réir Earnála
€000anna
Earnáil

2010
mar % de
C Déthaobhach
Iomlán

€000anna

2009
mar % de
C Déthaobhach
Iomlán

Téarnamh ó Éigeandáil agus Ullmhacht do Thubaistí

70,366

15%

70,104

14%

Sláinte, VEID agus SEIF

95,368

21%

106,860

21%

Rialachas agus Sochaí Shibhialta

74,590

16%

77,464

15%

Oideachas

48,673

11%

64,188

13%

Ilearnála agus Forbairt Tuaithe

21,567

5%

15,632

3%

Bainistiú agus Riar Cláir

30,551

7%

32,188

6%

Talmhaíocht

40,806

9%

38,500

8%

Tacaíocht Ghinearálta Buiséid

22,041

5%

23,653

5%

5,750

1%

12,567

3%

Bonneagar Sóisialta agus Cúnamh Forbartha Bia

24,076

5%

33,775

7%

Earnálacha Eile

16,238

4%

18,603

4%

6,563

1%

7,225

1%

Uisce agus Sláintíocht

Feasacht a Fhorbairt
Iomlán
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100%

500,759

100%

TUARASCÁIL BHLIANTÚIL CHÚNAMH ÉIREANN 2010

IARSCRÍBHINN 7A

Anailís ar COF Déthaobhach de réir Earnála

Earnáil

mar % de
€000anna C Déthaobhach
Iomlán

Téarnamh ó Éigeandáil agus Ullmhacht do Thubaistí

70,366

15%

●

Sláinte, VEID agus SEIF

95,368

21%

●

Rialachas agus Sochaí Shibhialta

74,590

16%

●

Oideachas

48,673

11%

●

Ilearnála agus Forbairt Tuaithe

21,567

5%

●

Bainistiú agus Riar Cláir

30,551

7%

●

Talmhaíocht

40,806

9%

●

Tacaíocht Ghinearálta Buiséid

22,041

5%

●

5,750

1%

●

Bonneagar Sóisialta agus Cúnamh Forbartha Bia 24,076

5%

●

Earnálacha Eile

16,238

4%

●

6,563

1%

●

Uisce agus Sláintíocht

Feasacht a Fhorbairt
Iomlán

456,590

100%

IARSCRÍBHINN 8

Anailís Gheografach ar COF Déthaobhach
€000anna

mar % den Iomlán

An Afraic

305,907

67%

●

An Áise

44,079

10%

●

Meiriceá Láir

12,405

3%

●

Meiriceá Theas

4,188

1%

●

An Meánoirthear

6,379

1%

●

83,632

18%

●

Gan a bheith Réigiún-sonrach
Iomlán

IARSCRÍBHINNÍ

456,590

100%
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Anailís ar COF Déthaobhach de réir na Tíre a Fuair

Riarachán
€000anna

Cúnamh
Inchláir
Tíre
€000anna

Tacaíocht
trí Scéimeanna
S. S.
€000anna

Uganda
1,877
An Mhósaimbíc
1,894
An Aetóip
2,442
An Tansáin
1,709
An tSaimbia
1,789
An Mhaláiv
1,233
Vítneam
864
Leosóta
822
An tSúdáin
–
An Chéinia
–
Siarra Leon
405
An Libéir
–
Poblacht Dhaonlathach an Chongó
–
Afganastáin
–
An Afraic Theas
811
Háítí
–
An Phacastáin
–
An tSomáil
–
An tSiombáib
47
Críocha Palaistíneacha faoi Fhorghabháil
–
An Tíomór Thoir
267
Sead
–
An India
–
Niger
–
Poblacht na hAfraice Láir
–
An Chambóid
–
Ruanda
–
An Bhanglaidéis
–
Nicearagua
–
Hondúras
–
An Nigéir
–
Guatamala
–
An Bhurúin
–
An tSalvadóir
–
Eiritré
–
An Cholóim
–
Gána
–
Laos
–
An Afraic fho-Shahárach – Réigiúnach
–
An Áise Thoir Theas – Réigiúnach
–
Meiriceá Láir – Réigiúnach
–
Meiriceá Theas – Réigiúnach
–
Tíortha Eile
–
Gan a bheith Tír-shonrach
16,394
Iomlán
30,553

33,091
37,097
25,716
31,160
19,228
8,360
11,802
10,979
–
–
4,999
–
–
–
3,296
–
–
–
–
–
3,351
–
–
–
–
500
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
505
–
–
–
–
–
–
190,083

7,874
2,578
6,942
2,870
3,911
4,432
253
20
4,698
8,548
3,588
1,306
2,633
1,906
1,532
995
1,757
1,069
2,461
751
110
18
3,209
717
18
1,817
1,676
1,671
1,624
1,482
1,301
1,279
1,200
1,158
1,158
1,006
913
–
3,735
–
86
896
5,730
8,613
99,539
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Éigeandáil
Réimsí
COF
agus
Eile Déthaobhach
Téarnamh
Cláir
Iomlán
€000anna €000anna
€000anna
487
–
1,761
132
–
–
4
–
6,963
739
–
6,686
5,023
4,976
80
5,188
3,580
3,898
1,000
4,047
600
3,859
–
2,020
2,500
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
100
–
411
7,550
3,845
1,000
–
2,988
10,045
79,482

470
1,149
310
587
4
1,513
2
37
2
800
–
–
–
–
647
–
–
–
1,437
–
312
–
–
–
–
1
135
20
–
–
–
–
1
–
–
–
93
3
1,180
–
–
–
195
48,036
56,933

43,800
42,718
37,170
36,457
24,932
15,537
12,925
11,857
11,662
10,087
8,992
7,993
7,656
6,882
6,367
6,183
5,337
4,967
4,944
4,798
4,639
3,876
3,209
2,737
2,518
2,319
1,811
1,691
1,624
1,482
1,301
1,279
1,201
1,158
1,158
1,106
1,006
919
12,465
3,845
1,086
896
8,913
83,088
456,590
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11,800

Caiteachas Iomlán ar Thíortha Comhpháirtíochta 28,158

10,979

822

25,716

393

–

–

663

190

–

1,950

2,442

Bainistiú Cláir agus Costais Riaracháin

Iomlán

451

–

Earnáil Phríobháideach agus Forbairt Eacnamaíochta

Tacaíocht d’Earnálacha Eile

–

16,881

Bonneagar Sóisialta agus Seirbhísí

Freagairt d’Éigeandálaí agus Ullmhacht do Thubaistí

3,885

–

Tacaíocht Ghinearálta Buiséid

Tacaíocht Ilearnála/Forbairt Tuaithe

–

Uisce agus Sláintíocht

1,584

663

Rialachas

4,200

–

9,592

1,233

8,360

299

–

365

1,052

–

–

–

1,569

–

480

4,596

€000anna

38,991

1,894

37,097

13

1,250

–

–

126

11,039

418

1,650

3,978

15,845

2,779

€000anna

1,327

–

250

751

4,964

–

–

11,163

7,973

6,664

–

1,877
32,869 34,969

1,709

31,160 33,091

72

500

–

606

–

11,003

5,623

–

8,336

5,021

€000anna €000anna

145

2,179

214

–

7,500

–

–

2,255

409

864
21,017 13,566

1,789

19,228 12,702

26

–

–

3,504

210

–

–

3,441

12,047

–

–

€000anna €000anna

Iomlán

2,756

5,639

829

23,457

16,875

22,041

2,368

29,558

26,406

39,359

12,395

€000anna

12,895
3,617 194,578

267

3,351 181,683

30

1,710

–

–

–

–

–

1,611

–

–

€000anna

Leosóta An Mhaláiv An Mhósaimbíc An Tansáin Uganda An tSaimbia Vítneam An Tíomór Thoir
€000anna

2,000

3,835

€00anna

An Aetóip

Oideachas

Sláinte, VEID agus SEIF

Talmhaíocht

Earnáil

Achoimre ar Chaiteachas na Tíre Comhpháirtíochta de réir Earnála

IARSCRÍBHINN 10
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An Roinn Comhshaoil,
Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil

An CD um Athrú Aeráide

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

An Eagraíocht Bhia agus Talmhaíochta

Comhlachas Forbartha Idirnáisiúnta (CFI)

CAI – SLBF

Banc Forbartha na hÁise

Cómhaoiniú le Grúpa an Bhainc Dhomhanda

An Eagraíocht Dhomhanda Trádála

Rannóg Oib. Síochánaíochta na Náisiún Aontaithe

Buiséad Ginearálta na Náisiún Aontaithe

Áis do Thimpeallach na Cruinne

ECFE

Eagraíochtaí Idirnáisiúnta Eile

Fo-iomlán don Bhanc Domhanda, na Náisiúin Aontaithe agus Institiúidí Iltaobhacha Eile

An Roinn Talmhaíochta,
Iascaigh agus Bia

Clár Domhanda Bia – Coinbhinsiún um Chúnamh Bia

An Banc Domhanda, na Náisiúin Aontaithe agus Institiúidí Eile Iltaobhacha

Fo-iomlán Institiúid an Aontais Eorpaigh (AE)

An Roinn Gnóthaí Eachtracha

Foinse an COF Déthaobhach

Ciste Forbraíochta na hEorpa

Buiséad an AE (Comhar Forbartha)

Institiúid an Aontais Eorpaigh (AE)

COF Iltaobhach

3,707

1,332

650

825

900

23,195

23,195

Vóta 29
€000anna

34,615

1,469

1,049

1,888

9,240

100

18,000

1,349

1,520

100,467

23,000

77,467

COF Eile
€000anna

38,322

1,332

650

1,469

1,049

1,888

825

900

9,240

100

18,000

1,349

1,520

123,661

23,000

23,195

77,467

Iomlán
€000anna

IARSCRÍBHINN 11
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An Roinn Gnóthaí Eachtracha
An Roinn Gnóthaí Eachtracha
An Roinn Gnóthaí Eachtracha
An Roinn Gnóthaí Eachtracha
An Roinn Gnóthaí Eachtracha
An Roinn Gnóthaí Eachtracha
An Roinn Gnóthaí Eachtracha
An Roinn Gnóthaí Eachtracha
An Roinn Gnóthaí Eachtracha
An Roinn Gnóthaí Eachtracha
An Roinn Gnóthaí Eachtracha
An Roinn Gnóthaí Eachtracha
An Roinn Gnóthaí Eachtracha

Clár Forbartha na Náisiún Aontaithe (CFNA)

Ciste Leanaí na Náisiún Aontaithe (CLNA)

Ard-Choimisinéir na NA do Dhídeanaithe (ACNAD)

An Eagraíocht Dhomhanda Sláinte (EDS)

Ciste na NA ar mhaithe leis an bPobal

Oifig Ard-Choimisinéir na NA um Chearta an Duine

Comhchlár na Náisiún Aontaithe um VEID/SEIF (UNAIDS)

UNRWA (Tacaíocht do Dhídeanaithe sa Neasoirthear)

Ciste Idirnáisiúnta don Fhorbairt Talmhaíochta

Cláir Forbartha/Comhshaoil na NA

Ciste Forbraíochta na NA do Mhná

Eagraíocht Forbartha Tionscail na Náisiún Aontaithe

Ranníocaíochtaí Deonacha eile le Gníomhaireachtaí agus Cistí na NA

Ranna Éagsúla Eile

Caiteachas Ilghnéitheach Vótáiltea – Ranníocaíochtaí NA

COF Iltaobhach Iomlán

An Roinn Gnóthaí Eachtracha

Cómhaoiniú le Gníomhaireachtaí Iltaobhacha

Fo-iomlán – Ranníocaíochtaí Deonacha le Gníomhaireachtaí na Náisiún Aontaithe

An Roinn Talmhaíochta,
Iascaigh agus Bia

Clár Domhanda Bia – Coinbhinsiún um Chúnamh Bia

Ranníocaíochtaí Deonacha do Ghníomhaireachtaí na Náisiún Aontaithe

COF Iltaobhach (ar lean)

71,087

44,185

4,891

450

400

743

2,000

3,800

3,000

2,000

3,000

1,200

6,000

8,000

8,700

148,160

4,648

8,430

8,430

219,246

4,648

52,615

4,891

450

400

743

2,000

3,800

3,000

2,000

3,000

1,200

6,000

8,000

8,700

8,430
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75

IARSCRÍBHINN 12

Anailís ar COF Iltaobhach de réir Gníomhaireacht Iltaobhach
Gníomhaireacht

%

€000anna

●

Institiúidí an Aontais Eorpaigh

123,661

56%

●

Na Náisiúin Aontaithe

62,572

29%

●

Grúpa an Bhainc Dhomhanda

19,000

9%

●

Eagraíocht Dhomhanda Trádála

825

●

Bainc Réigiúnacha Forbraíochta

9,240

4%

●

Eagraíochtaí Iltaobhacha Eile

3,948

2%

Iomlán Iltaobhach

219,246

0.4%

100%

IARSCRÍBHINN 13

Scéimeanna Maoiniúcháin Éigeandála agus Téarnaimh de réir na Tíre a Fuair
€000anna

mar % den Iomlán

An tSúdáin
An Libéir
Háítí
Poblacht Dhaonlathach an Chongó
An Afganastáin
Críocha Palaistíneacha faoi Fhorghabháil
An tSomáil
Sead
An Phacastáin
Poblacht na hAfraice Láirpublic
Niger
An Aetóip
An tSiombáib
An Iaráic
An Chéinia
Tíortha Eile
An Afraic fho-Shahárach Réigiúnach
An Áise Réigiúnach
Meiriceá Theas agus Láir
Comhchistí Daonnúla agus Comhthiomsaithe
Iomlán

6,963
6,686
5,188
5,023
4,976
4,047
3,898
3,859
3,580
2,500
2,020
1,761
1,000
750
739
4,036
7,550
3,845
1,000
10,061
79,482

9%
8%
7%
6%
6%
5%
5%
5%
5%
3%
3%
2%
1%
1%
1%
5%
9%
5%
1%
13%
100%
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Anailís Gheografach ar Scéimeanna Maoiniúcháin Éigeandála agus Téarnaimh
€000anna

mar % den Iomlán

An Afraic

43,098

54%

●

An Áise

14,571

18%

●

Meiriceá Theas agus Láir

6,288

8%

●

An Meánoirthear

5,272

7%

●

10,253

13%

●

79,482

100%

Comhchistí Daonnúla agus Comhthiomsaithe
Iomlán

IARSCRÍBHINN 15

Scéimeanna Maoiniúcháin Éigeandála agus Téarnaimh de réir Bealach Soláthair
€000anna

mar % den Iomlán

Gníomhaireachtaí na NA

19,940

25%

●

Ciste Lárnach Mearfhreagartha

10,200

13%

●

Comhchistí Daonnúla

13,318

17%

●

International Red Cross

10,250

13%

●

Non-Governmental Organisations

21,014

26%

●

4,760

6%

●

Eile
Iomlán

IARSCRÍBHINNÍ

79,482

100%
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Scéimeanna Maoiniúcháin na Sochaí Sibhialta de réir na Tíre a Fuair
€000anna
An Chéinia
Uganda
An Aetóip
An tSúdáin
An Mhaláiv
An tSaimbia
Siarra Leon
An India
An Tansáin
Poblacht Dhaonlathach an Chongó
An Mhósaimbíc
An tSiombáib
An Afganastáin
An Chambóid
An Phacastáin
Ruanda
An Bhanglaidéis
Nicearagua
An Afraic Theas
Hondúras
An Libéir
An Nigéir
Guatamala
An Bhurúin
An Eiritré
An tSomáil
An Cholóim
Háítí
Gána
Angóla
Críocha Palaistíneacha faoi Fhorghabháil
Niger
An tSalvadóir
An Bholaiv
An Bhrasaíl
Maenmar/Burma
Na hOileáin Fhilipíneacha
An Tíomór Thoir
An Afraic fho-Shahárach Réigiúnach
Meiriceá Theas agus Láir Réigiúnach
Tíortha Eile
Gan a Bheith Tír-shonrach
Iomlán
78

8,548
7,874
6,942
4,698
4,432
3,911
3,588
3,209
2,870
2,633
2,578
2,461
1,906
1,817
1,757
1,676
1,671
1,624
1,532
1,482
1,306
1,301
1,279
1,200
1,158
1,069
1,006
995
913
885
751
717
631
627
616
403
359
110
3,735
982
3,400
8,887
99,539
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Anailís Gheografach ar Scéimeanna Maoiniúcháin na Sochaí Sibhialta
€000anna

mar % den Iomlán

An Afraic

67,268

68%

●

An Áise

12,391

12%

●

Meiriceá Láir

6,244

6%

●

Meiriceá Theas

4,088

4%

●

833

1%

●

8,715

9%

●

An Meánoirthear
Gan a Bheith Réigiún-sonrach
Iomlán

99,539

100%
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Anailís ar Scéimeanna Maoiniúcháin na Sochaí Sibhialta de réir Earnála
€000anna

mar % den Iomlán

Sláinte, VEID agus SEIF

19,874

20%

●

Rialachas agus Sochaí Shibhialta

24,414

25%

●

Talmhaíocht

19,201

19%

●

Oideachas

13,789

14%

●

Bainistiú agus Tacaíocht Cláir

5,804

6%

●

Bonneagar Sóisialta agus Cúnamh Forbartha Bia

4,926

5%

●

Uisce agus Sláintíocht

3,867

4%

●

Ilearnála agus Forbairt Tuaithe

2,311

2%

●

Téarnamh ó Éigeandálaí agus Ullmhacht do Thubaistí 3,345

3%

●

Earnálacha Eile

2%

●

Iomlán

IARSCRÍBHINNÍ

2,008
79,482

100%
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Deartha ag Bill Murphy Design. Clóite ar pháipéar measctha foinsithe faofa ag FSC.

Ceanncheathrú Chúnamh Éireann
An Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála
Teach Riverstone
23–27 Sráid Anraí
Luimneach

Ionad Saorálaíochta agus Eolais Chúnamh Éireann
An Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála
27–31 Sráid Uí Chonaill Uachtarach
Baile Átha Cliath 1

t: +353 1 408 2000
irishaid@dfa.ie
www.irishaid.gov.ie

