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Domhan Níos Fearr: Beartas na hÉireann um Fhorbairt Idirnáisiúnta 

 

Réamhrá 
 

ón Taoiseach Leo Varadkar, TD 
 

 
Iad is faide ar gcúl a thabhairt chun tosaigh ar dtús: 

leagann na Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe 

(SDGanna) amach dearcadh uaillmhianach ar an domhan 

ar mhaith linn maireachtáil ann, in 2030. Chuir Éire agus 

an tAontas Eorpach SDGanna i lár an chur chuige atá 

againn i leith na forbartha idirnáisiúnta. 
 

Tá an beartas nua seo, Domhan Níos Fearr, mar 

bhonn lenár mbeartas forbartha idirnáisiúnta maidir 

leis an méid is féidir le hÉirinn a dhéanamh, agus a 

chaithfidh sí a dhéanamh, chun SDGanna a bhaint 

amach. Ní mór dúinn ár gcuid a dhéanamh. 
 

D'athdhearbhaigh an Rialtas a thiomantas do sprioc na 

Náisiún Aontaithe 0.7% den Ollioncam Náisiúnta (OIN) a 

leithdháileadh ar Chúnamh Oifigiúil Forbartha (COF) faoi 

2030. Éilíonn an infheistíocht shuntasach seo roghanna 

beartais agus tionscnaimh atá dírithe agus éifeachtach. Tá 

athrú mór i gceist le Domhan Níos Fearr don chaoi a 

dtéann an Rialtas i ngleic leis an bhforbairt idirnáisiúnta. 
 

Ag leanúint den traidisiún atá againn mar shaoránach 

maith domhanda, treiseofar an obair a dhéanaimid i ndáil 

le Mná, an tSíocháin agus an tSlándáil agus foréigean ar 

bhonn inscne leis an mbeartas nua seo. 

Cuideoidh sé freisin le heipidéimí VEID, eitinne agus 
maláire a chomhrac níos fearr agus tionscnaimh nua a 
fhorbairt maidir le sláinte ghnéis agus sláinte atáirgthe agus 
na cearta a bhaineann leo, mar aon le réitigh nuálacha 
domhanda a fhiosrú i ndáil leis an ngníomhú ar son na 
haeráide agus tionchar an athraithe aeráide. Cuirfear ar ár 
gcumas freisin dul i ngleic le géarchéimeanna daonnúla ar 
bhealach níos fearr le gur féidir linn freagairt ghasta a 
thabhairt ar ghéarchéimeanna a tharlaíonn go tobann, 
agus san am céanna, freagairt níos cuimsithí a fhorbairt ó 

Éirinn do dhúshláin síochána agus slándála. 
 

Tá cuntas sármhaith ag Éirinn maidir le freagairt a 

thabhairt ar dhúshláin dhomhanda forbartha amhail an 

bhochtaineacht, an t-ocras agus neamhshláine. Sa lá atá 

inniu ann, meastar go forleathan go bhfuil ár gclár COF ar 

cheann de na cláir forbartha is fearr ar domhan. Tríd an 

tacaíocht a thug siad don fhorbairt idirnáisiúnta, 

chabhraigh saoránaigh na hÉireann go mór le cuid de na 

daoine is boichte agus is leochailí ar domhan dóchas nua 

a aimsiú, agus saol níos fearr a thógáil dóibh féin agus dá 

dteaghlach. 
 

Nuair a bhí an saol go maith agus go dona, d’éirigh linn 

an Cúnamh Oifigiúil Forbartha a thugaimid a 

chothabháil agus a mhéadú. Thug ár 

gcomhpháirtíochtaí déthaobhacha, agus an obair a 

dhéanaimid trí AE, na Náisiúin Aontaithe agus 

eagraíochtaí iltaobhacha eile, deis d'Éirinn 

cúnamh ríthábhachtach a dhíriú ar dhaoine atá ina gcónaí 

i gcuid de na timpeallachtaí is dúshlánaí agus is 

neamhshláine ar domhan. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Chonaic mé an tionchar atá ag obair na hÉireann san 

Afraic. Cé go bhfuil dul chun cinn mór déanta againn, níor 

críochnaíodh an obair go fóill. Táimid ag géarú ar an obair. 

Ní mór dúinn gníomhú go gasta chun gníomh cinntitheach 

a dhéanamh maidir le saincheisteanna amhail athrú 

aeráide, bochtaineacht agus ocras. 
 

D’fhéadfadh sé go rachadh na deich mbliana atá amach 

romhainn i bhfeidhm ar an domhan ina mairimid don chuid 

eile den chéad. Tá an córas iltaobhach faoi bhrú ag am ina 

bhfuil sé ag teastáil níos mó ná mar a bhí riamh roimhe 

seo. Tá Rialtas na hÉireann meáite ar thacaíocht a 

thabhairt don chóras iltaobhach agus an córas a neartú, trí 

thacaíocht a thabhairt do chomhaontuithe idirnáisiúnta 

amhail Comhaontú Pháras, an Comhshocrú Domhanda ar 

Imirce agus na Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe. 

Léiríonn an cuidiú a thugaimid go leanúnach ar son na 

síochánaíochta agus na forbartha idirnáisiúnta, agus na 

hiarrachtaí diongbháilte a dhéanaimid chun páirt a 

ghlacadh in obair Chomhairle Slándála na Náisiún 

Aontaithe agus an obair sin a mhúnlú, ár dtiomantas don 

iltaobhachas. 
 

Tagann cur chuige na hÉireann maidir le forbairt 

idirnáisiúnta leis an stair agus an taithí atá againn féin. 

Tá sé go smior ionainn, agus don leas náisiúnta, 

cuidiú le domhan níos fearr a thógáil. Ach sin a dhéanamh, 

is féidir le hÉirinn cuidiú leis an bhfreagairt idirnáisiúnta ar 

na dúshláin mhóra atá amach roimh an nglúin seo a 

mhúnlú, ar mhaithe leis na glúnta atá ag teacht. 
 

An Taoiseach, 

Leo Varadkar TD 
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Réamhrá 
 

ón Tánaiste agus an tAire Gnóthaí 

Eachtracha agus Trádála, 

Simon Coveney, T.D. 
 
 

 
I gcomhthéacs chúlra an athraithe dhomhanda, 

d'athdhearbhaigh an Rialtas, in Éire Domhanda 2025, a 

thiomantas don Chúnamh Oifigiúil Forbartha a mhéadú 

agus dul chun cinn a dhéanamh maidir le sprioc na Náisiún 

Aontaithe a bhaint amach chun 0.7 faoin gcéad d'Ollioncam 

Náisiúnta (OIN) a chur ar leataobh don Chúnamh Forbartha 

Oifigiúil faoi 2030. 
 

Soláthraíonn an beartas nua seo an creat don mhéadú 

sin. De réir na réamh-mheastachán reatha d’fhéadfadh sé 

nár mhór go méadófaí na ranníocaíochtaí reatha faoi thrí. 

Chun an sprioc seo a bhaint amach aithnímid go mbeidh 

roghanna deacra le déanamh idir thosaíochtaí iomaíocha, 

go háirithe má athraíonn cúinsí geilleagracha. 
 

Tá dul chun cinn á dhéanamh ag an Rialtas cheana féin, 

agus méadú 32 faoin gcéad ar an leithdháileadh don 

Chúnamh Oifigiúil Forbartha ó 2014 i leith. I mBuiséad 

2019, bhí an méadú is mó le breis agus deich mbliana ar an 

maoiniú atá ar fáil. Meastar go mbeidh oiread agus €817 

milliún i gceist leis an gCúnamh Oifigiúil Forbartha in 2019, 

is ionann sin agus méadú de thart ar €110 milliún, nó 

méadú 16 faoin gcéad i gcomparáid le leithdháileadh COF 

a fógraíodh i mbuiséad 2018. 
 

Oibreoimid le chéile ar fud an Rialtais chun tacú leis an 

mbeartas nua seo agus leis an gclár cúnaimh forbartha 

atá ag méadú. Déanfaimid ár n-acmhainn a mhéadú, ár 

dtionchar a dhúbailt, agus ár gcaidrimh dhéthaobhacha a 

leathnú agus a neartú, ní hamháin sna tíortha ina n-

oibrímid, ach le tíortha a mbeidh Éire ag obair leo chun 

athrú a bhaint amach, lena n-áirítear Ballstáit eile san 

Aontas Eorpach. 
 

Creidimid go rachaidh sé chun leas straitéiseach na 

hÉireann cúnamh forbartha thar lear a mhéadú. Is 

infheistíocht é i ndomhan níos fearr agus níos sábháilte 

agus i margaí nua a fhorbairt, tacóidh sé leis an tionchar 

atá againn agus cothófar cairdeas. Mar oileán beag, atá 

oscailte don domhan, is é an rud ceart é a dhéanamh 

freisin. Is uirlis riachtanach do ghnóthaí eachtracha é an 

comhar idirnáisiúnta éifeachtach um fhorbairt. Is é sin an 

fáth, tríd an mbeartas seo a chur i bhfeidhm, gur mian 

linn iarrachtaí a ghéarú chun Straitéis Dhomhanda an 

Aontais Eorpaigh a chur chun cinn, lena leagtar amach 

conas is féidir linn cuidiú le saol níos síochánta, níos 

cothroime agus níos inbhuanaithe a bhaint amach. 

 

Beimid ag iarraidh an tionchar atá againn i gCóras na 

Náisiún Aontaithe agus i bhfóraim iltaobhacha eile a 

mhéadú. Méadóimid ár nguth agus déanfar an tionchar 

atá againn ar cheisteanna domhanda forbartha a 

mhéadú agus a neartú. Infheisteoimid san acmhainn atá 

againn chun nuáil agus oiriúnú agus chun uasmhéadú a 

dhéanamh ar thionchar ár n-idirghabhálacha forbartha, 

lena n-áirítear trí dheiseanna comhpháirtíochta nua de 

réir mar a mhéadaíonn ár lorg domhanda. 
 

Le linn na gcomhairliúchán poiblí, chuala muid go 

bhféachann Éireannaigh ar an gcomhar um fhorbairt 

mar infheistíocht i dtodhchaí níos fearr, mar léiriú 

tábhachtach ar na luachanna atá againn agus mar léiriú 

ar an dlúthpháirtíocht le daoine eile nach bhfuil go maith 

as. Tá sé tábhachtach freisin don tsábháilteacht agus 

don tslándáil, is cosaint é ar mhíshocracht in am 

athraithe. 
 

Creidimid go gcabhróidh an fócas sa bheartas nua seo 

leis an domhan níos fearr seo a chruthú a theastaíonn 

uainn dúinn féin agus dár leanaí, domhan ina 

dtaispeánann Éire ceannaireacht éifeachtach agus 

saoránacht mhaith dhomhanda agus sinn ag bogadh 

isteach sa dara céad dár neamhspleáchas. 

 
An Tánaiste agus an tAire Gnóthaí Eachtracha agus 
Trádála, 

Simon Coveney, T.D. 
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Réamhrá 
 

ón Aire Stáit ar a bhfuil 

freagracht ar leith as an 

Diaspóra agus Forbairt 

Idirnáisiúnta, 

Ciarán Cannon T.D. 
 

 

Dúirt an t-iar-Uachtarán, Máire Mhic Ghiolla Íosa, uair 

amháin gur ‘tír bhríomhar den chéad domhan muid ach go 

bhfuil cuimhne againne ar shaol an tríú domhan freisin.’ 

Tuigimid a bhfuil i gceist leis an mbochtaineacht. Tuigimid 

a bhfuil i gceist leis an ocras. Tuigimid a bhfuil i gceist leis 

an imirce d’fhonn saol níos fearr a bhaint amach. Tuigimid 

an iarracht a bhí i gceist, le linn beagnach 100 bliain 

neamhspleáchais, chun institiúidí láidre a thógáil. Tuigimid 

go mbíonn tuilleadh le déanamh i gcónaí. Meabhraíonn an 

taithí atá againn mar chine dúinn an fhreagracht atá orainn 

freagairt go fial do dhaoine eile atá i ngátar. 
 

Spreag an chuimhne sin an oiread sin fir agus mná 

Éireannach chun a saol a thiomnú do shaol daoine eile a 

fheabhsú, mar mhisinéirí, oibrithe deonacha, 

oideachasóirí, oibrithe sláinte agus san fhorbairt 

idirnáisiúnta. 

Tá a n-oidhreacht mar chuid de thionchar agus cumhacht 

na hÉireann sa domhan. Ar go leor bealaí, tugann an 

beartas nua seo um fhorbairt idirnáisiúnta ómós don obair 

sin. Agus cinneadh á dhéanamh rannpháirtíocht na 

hÉireann i réimsí amhail an t-oideachas, an tsláinte agus 

bia a tháirgeadh, táimid ag cur lena n-oidhreacht. 

Cuireann an obair shuntasach a dhéanann eagraíochtaí 

neamhrialtasacha forbartha idirnáisiúnta na hÉireann leis 

an obair sin agus éilíonn sí ár dtacaíocht leanúnach. 
 

Léiríonn Tuarascáil Bhliantúil Chúnamh Éireann don bhliain 

2017 torthaí ar an stair fhada rannpháirtíochta atá againn 

san Afraic agus i stáit leochaileacha agus stáit ina bhfuil 

coinbhleacht, agus an chaoi a chabhraíomar le cuid de na 

daoine is boichte trí idirghabhálacha éagsúla lena n-áirítear 

idirghabhálacha i ndáil leis an gcothú, an talmhaíocht, an 

tsláinte agus an t-oideachas. Soláthraíodh fiche is a 

ceathair faoin gcéad de Chúnamh Oifigiúil Forbartha na 

hÉireann ina iomláine in 2017, a mheastar gurb ionann é 

agus €181 milliún, don chúnamh daonnúil. Áirítear leis sin 

356 tonna de stoic faoisimh éigeandála agus 31 saineolaí a 

imlonnú faoi Thionscnamh Mearfhreagartha na hÉireann. 

D’fhreagair Éire gairm chun gnímh na NA chun gorta a 

bhí ag bagairt ar bhreis is 20 milliún duine i gceithre thír – 

an tSúdáin Theas, an tSomáil, an Nigéir agus Éimin – a 

sheachaint. 
 

Táimid ag bogadh cheana féin i dtreo sprioc in Éire 

Domhanda agus na tosaíochtaí atá leagtha amach sa 

bheartas nua seo a bhaint amach. Táthar i mbun 

Ambasáid nua in Monrovia, an Libéir, a bhunú agus 

osclófar go foirmiúil in 2019 í. Tiocfaidh foireann bhreise 

isteach chun bonn a chur faoin méadú agus an feabhas a 

shamhlaítear le hÉirinn a dhaingniú. Beidh leithdháiltí 

méadaithe an Chúnaimh Oifigiúil Forbartha in 2019 dírithe 

ar chomhionannas inscne, ar chúnamh daonnúil, ar 

ghníomhú aeráide, agus ar rialachas, tosaíochtaí an 

bheartais nua seo. Cuireadh tús cheana féin le straitéis 

nua iltaobhach a fhorbairt do chomhpháirtíochtaí le 

gníomhaireachtaí na Náisiún Aontaithe. 
 

Dearfar scéim athnuaite chomhaltachta a dhearadh, 

ag leathnú na ndeiseanna do mhic léinn chun feabhas 

a chur ar a gcuid scileanna in ollscoileanna na 

hÉireann agus ag tógáil ar an bpobal cairdis agus 

comhpháirtíochtaí atá againn ar fud an domhain. 
 

In Éirinn, tá meon láidir pobail againn - meitheal - ag 

teacht le chéile chun oibriú le chéile ar mhaithe le 

todhchaí níos fearr. Trí bhallraíocht san Aontas 

Eorpach, agus sna Náisiúin Aontaithe, méadaímid an 

tionchar domhanda atá againn díreach mar a 

mhéadaítear pobail le meithleacha. Ní mór dúinn 

teacht le chéile le daoine eile chun aghaidh a 

thabhairt ar dhúshláin mhóra na linne seo, 

amhail athrú aeráide, an bhochtaineacht agus an 

choinbhleacht. 

 
An tAire Stáit ar a bhfuil freagracht ar leith 

as an Diaspóra agus Forbairt 

Idirnáisiúnta, Ciarán Cannon T.D 
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Achoimre Fheidhmeach 
 

 
 
 

Is cine domhanda muid, a bhfuil baint aige leis an domhan 
mór. 

 

Tugann fairsinge agus doimhneacht na nasc sin neart 

d’Éirinn. Tugann na naisc fothain dúinn i dtréimhsí crua 

agus tugann siad deiseanna dúinn todhchaí níos fearr a 

bhaint amach. Tuigimid na buntáistí a eascraíonn as an 

idirghníomhaíocht le daoine eile, mar pháirtithe comhleasa 

ar an bpláinéad. 
 

Aithnítear in Éire Domhanda, straitéis an Rialtais chun an 

scóip agus an éifeacht atá ag lorg agus tionchar 

domhanda na hÉireann a dhúbailt faoi 2025, go 

méadaíonn agus go gcothaíonn comhar idirnáisiúnta um 

fhorbairt ról na hÉireann i ndomhan idirnasctha. 

Tá sé lárnach d’obair na hÉireann ar son domhan atá 

níos cothroime, níos síochánta agus níos inbhuanaithe 

a bhaint amach. 
 

Is é Domhan Níos Fearr beartas nua na hÉireann i leith na 

forbartha idirnáisiúnta. 
 

Tógann sé ar bhonn daingean, lena n-áirítear oidhreacht ár 

misinéirí, ár n-oibrithe deonacha agus ár n-eagraíochtaí 

neamhrialtasacha. 
 

Tríd an gclár forbartha idirnáisiúnta, déanann Éire difríocht 

in thart ar 130 tír gach bliain, ag athrú saol daoine chun 

feabhais. Deirtear go rialta go bhfuil an obair a 

dhéanaimid chun an bhochtaineacht dhomhanda a laghdú 

i measc an obair is fearr a dhéantar sa réimse sin, rud ar 

féidir le muintir na hÉireann a bheith bródúil as. 
 

D'athdhearbhaigh an Rialtas in 2018 a thiomantas do 

sprioc na Náisiún Aontaithe 0.7% den Ollioncam 

Náisiúnta (OIN) a leithdháileadh ar Chúnamh Oifigiúil 

Forbartha faoi 2030. Infheistíocht shuntasach a bheidh 

ann sa chúnamh forbartha thar lear, a mbeidh roghanna 

agus tionscnaimh nua dírithe éifeachtacha beartais ag 

teastáil ina thaobh. Tagann sé seo sna sála ar mhéadú 

32% ar an maoiniú ó 2014. 
 

 

Mar bhonn eolais leis na cinntí seo, tá Éire meáite ar 

thacaíocht a thabhairt do na Spriocanna Forbartha 

Inbhuanaithe agus don ghlao chun gnímh maidir leis na 

daoine is faide ar gcúl a shroicheadh. Chun na daoine is 

faide ar gcúl a shroicheadh, déanfaimid athrú agus 

díreoidh muid ar: 

 
Tosaíocht a thabhairt do chomhionannas inscne  

Riachtanas daonnúil a laghdú  

Gníomhú ar son na haeráide  

Rialachas a neartú 

Anuas ar na tosaíochtaí seo, díreofar ar 

idirghabhálacha i ndáil le: 

 
Cosaint 

 
 

Bia 

 
 

Daoine 

 
 

Tríd an gcur chuige nua seo a chur i bhfeidhm, is é an 
aidhm atá againn saol go leor daoine a athrú. 

 

Cuireann scéal náisiúnta na hÉireann, an stair agus an 
taithí atá againn ar an bhforbairt, ar nuachóiriú agus ar 
dhomhandú, bonn eolais faoi Domhan Níos Fearr. Tá taithí 
againn ar an mbochtaineacht agus ar an ocras. 
Chonaiceamar an t-athrú ó bhonn a tháinig ar ár dtír freisin 
le caoga bliain anuas, trínár n-iarrachtaí féin agus le 
cabhair ó dhaoine eile, go háirithe trí bhallraíocht san 
Aontas Eorpach. 

 

Ag tógáil ar an taithí náisiúnta atá againn, oibreoimid níos 
fearr chun leas a bhaint as taithí chomhchoiteann na 
hearnála poiblí chun clár forbartha idirnáisiúnta níos 
éifeachtaí a sholáthar, naisc níos treise a chothú idir 
beartais sa bhaile agus beartais thar lear. 

 

Tá an bóthar amach go dtí 2030 casta. Tá an saol 
míshocair. Asainn féin, ní bheidh tionchar leordhóthanach 
againn. Aithnítear in Domhan Níos Fearr gur gá dúinn oibriú 
i gcomhar chun aghaidh a thabhairt ar fhadhbanna 
domhanda. Oibreoimid i gcomhar le tíortha. Bainfear an 
leas is mó is féidir as an mballraíocht san Aontas Eorpach. 
Oibreoimid mar bhall de na Náisiúin Aontaithe chun aghaidh 
a thabhairt ar na dúshláin dhomhanda amhail athrú aeráide 
a théann i bhfeidhm orainn sa bhaile agus a rachaidh i 
bhfeidhm orainn amach anseo freisin. 

 

Chun na spriocanna seo a bhaint amach, ní mór acmhainn 

a chothú le go mbeimid in ann forbairt, nuáil agus oiriúnú a 

dhéanamh. Éilíonn sprioc na SDGanna, nádúr athraitheach 

na ndúshlán domhanda, agus na hidirghníomhaíochtaí 

casta idir beartais agus próisis intíre agus idirnáisiúnta go 

ndéanfaimid rudaí ar bhealach difriúil. 
 

Tógann Domhan Níos Fearr ar an méid atá foghlamtha 

againn agus an méid a rinneamar go maith, le tacaíocht ón 

bpobal, le breis agus ceithre scór bliain, agus táthar 

muiníneach go nglacann muintir an oileáin dhomhanda seo 

lena gcuid freagrachtaí mar shaoránaigh den domhan a 

bhfuilimid uile ag maireachtáil ann. 

 

iv 
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 Déanann Éire Difríocht  
  

 

Oibríonn Éire chun deireadh a 
chur leis an ocras. 

 
 

I Vítneam, faigheann 67% de leanaí 

nuabheirthe i 7 gcúige luathchúram 

riachtanach le tacaíocht na hÉireann. 

50% den bhia teiripeach a thugtar 

chun cabhrú le leanaí tearc-

chothaithe a athshlánú i Siarra 

Leon, is í Éire a mhaoiníonn é. 

 
 
 
 

Oibríonn Éire chun a chinntiú 

go bhfuil rochtain ag cailíní ar 

oideachas. 
 

I Siarra Leon, thacaigh Éire le 

8,410 déagóir mná a thug leanbh ar 

an saol chun filleadh ar an 

scolaíocht phríomhshrutha. 

Sholáthair Éire 800 scoláireacht do 

chailíní faoin tuath sa tSaimbia chun 

go mbeidís in ann freastal ar an 

meánscoil. 

Oibríonn Éire ar mhaithe leis 
an gcosaint. 

 
 

Tacaíonn Éire le scéimeanna coimirce 

sóisialaí san Aetóip, sa Mhaláiv, i 

Mósaimbíc agus in Uganda chun an 

saol a fheabhsú. Deir mná i gceantar 

Balaka sa Mhaláiv go bhfuil na 

scéimeanna “tar éis ligean dúinn an t-

ocras a laghdú agus coinníonn sé 

breá sláintiúil muid… tá na haistrithe 

ag spreagadh ár bpáistí chun freastal 

ar an scoil…” 
 

Oibríonn Éire chun daoine 

óga a ullmhú don todhchaí. 
 

 

Sa Chéinia agus sa Tansáin, thug Éire 

tionscnamh Eolaí Óg isteach, a 

bunaíodh ar Eolaí Óg BT na hÉireann, 

agus atá nasctha leis. Tá sé mar 

aidhm leis an tionscnamh inspioráid a 

thabhairt do dhaoine óga chun tabhairt 

faoin eolaíocht, an teicneolaíocht, an 

innealtóireacht agus an mhatamaitic 

agus chun cáilíocht na heolaíochta i 

meánscoileanna a fheabhsú. 

Is comhpháirtíocht uathúil í Eolaithe 

Óga san Afraic idir comhar forbartha 

na hÉireann agus urraíocht ón earnáil 

phríobháideach. 

Oibríonn Éire chun an 

tsláinte a fheabhsú. 
 

 

San Aetóip, oibríonn Éire chun a 

chinntiú go bhfuil rochtain ag mná 

ar chúram sláinte le linn toirchis. Le 

linn 2015, d'oibrigh Éire chun 

méadú 50% a chur ar líon na 

mbreitheanna ag a raibh pearsanra 

cáilithe i láthair. 

 
 
 
 

Oibríonn Éire chun an 

daonlathas agus an rialachas 

a chur chun cinn. 
 

Sa tSiombáib, thacaigh Éire le 

heagraíochtaí sochaí sibhialta 

chun aghaidh a thabhairt ar 22,500 

cás den treascairt ar chearta an 

duine. 

Sa Tansáin, thacaigh Éire le meáin 

neamhspleácha chun 298 clár agus 

alt a tháirgeadh ar shaincheisteanna 

atá ábhartha do shaoránaigh.

 

 

Gheall Éire go gcuirfidh sí 

€250 milliún ar fáil idir 2019 

agus 2024 chun oideachas 

domhanda a fheabhsú. 

 

 

Mhéadaigh maoiniú na hÉireann don 

Phalaistín beagnach faoi dhó ó 

2017, rud a chuir ar chumas na 

hÉireann cabhrú le hiarrachtaí chun 

aghaidh a thabhairt ar riachtanais 

oideachais, fuinnimh agus daonnúla. 

 

 

Gheall Éire go gcuirfidh sí lena 

ranníocaíocht leis an gCiste 

Domhanda chun SEIF, Eitinn 

agus Maláire a chomhrac faoi 

50% ar a laghad. Shábháil an 

Ciste Domhanda na milliúin duine 

agus cuireadh seirbhísí ar fáil do 

na céadta milliún duine. 
 

 
 

Is í Éire an deontóir is éifeachtaí 

sa chomhrac in aghaidh na 

fíorbhochtaineachta 

Overseas Development Institute, 2018ii 

Tá comhar forbartha na hÉireann ar 

an gclár cúnaimh is fearr as measc 

na ndeontóirí idirnáisiúnta 

Brookings Institute, 2014iii 
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 Tionscnaimh Nua  
  

 
 

 

Chun spriocanna Domhan Níos Fearr a bhaint amach, tabharfaidh sé faoi na 

tionscnaimh nua seo a leanas: 

» tionscnamh nua maoinithe a chruthú chun mná a chumasú go geilleagrach 

agus béim ar leith á cur ar an talmhaíocht; 
 

» treisiú a dhéanamh ar an obair a dhéantar maidir le Mná, an tSíocháin agus 

an tSlándáil agus maidir leis an bhforéigean ar bhonn inscne; 
 

» tosaíocht a thabhairt d'oideachas do chailíní agus an maoiniú a thugaimid don 

oideachas a mhéadú, go háirithe i gcomhair cailíní i gcásanna éigeandála, agus 

gealltar go gcaithfear €250 milliún 

ar a laghad sa chúig bliana atá amach romhainn; 
 

» tacú le spriocanna domhanda i leith deireadh a chur le heipidéimí SEIF, 

eitinne agus maláire agus tionscnaimh nua a fhorbairt maidir le sláinte ghnéis 

agus sláinte atáirgthe agus na cearta a bhaineann leo; 

» Ár bhfreagairt do ghéarchéimeanna daonnúla a neartú agus maoiniú agus 

acmhainn a mhéadú d’fhonn freagairt thapa a thabhairt ar ghéarchéimeanna a 

thiocfaidh chun cinn go tobann; 
 

» freagairt níos cuimsithí a fhorbairt ó Éirinn ar dhúshláin síochána agus 

slándála; 
 

» maoiniú a mhéadú don ghníomhú ar son na haeráide agus iniúchadh a dhéanamh 

ar chur chuige nuálach maidir le maoiniú don troid i gcoinne an athraithe aeráide, 

árachas riosca agus oiriúnú aeráide; 
 

» an tacaíocht a thugaimid do Stáit oileánacha bheaga atá i mbéal forbartha a 

neartú, go háirithe iad siúd is leochailí i leith tionchar aeráide; 
 

» tionscnamh nua maoinithe um na haigéin a fhorbairt chun na féidearthachtaí 

a bhaineann leis an ngeilleagar gorm sna tíortha atá i mbéal forbartha, lena 

n-áirítear Stáit oileánacha bheaga atá i mbéal forbartha, a iniúchadh; 

» tacaíocht a thabhairt do spás na sochaí sibhialta agus é a chosaint; 
 

» an úsáid a bhaintear as acmhainní intíre agus riaracháin chánach a threisiú i 

dtíortha atá i mbéal forbartha; 
 

» an fás agus trádáil ionchuimsitheach gheilleagrach a chur chun cinn agus 

tacaíocht a thabhairt do thionscnaimh lena bhféachtar leis an trádáil agus an 

infheistíocht a chothú; 
 

» comhpháirtíochtaí nua a fhorbairt le hinstitiúidí taighde in Éirinn agus 

an caidreamh atá againn le hinstitiúidí ardoideachais in Éirinn a threisiú i ndáil 

leis an taighde agus leis an bhfoghlaim; 

» an acmhainn atá againn a fhorbairt trí ‘phíblíne daoine cumasacha’, breathnófar ar 

bhealaí nua chun ceapachán céimithe agus saineolaithe na hÉireann chuig poist 

idirnáisiúnta um fhorbairt a chur chun cinn; 

» an comhar atá eadrainn agus comhpháirtithe sochaí shibhialta a threisiú i ndáil leis an 

rannpháirtíocht agus for-rochtain phobail, chun scéal na hÉireann mar a bhaineann sé 

leis an dlúthpháirtíocht agus forbairt dhomhanda a insint go héifeachtach.  
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Domhan Níos Fearr: Beartas na hÉireann um Fhorbairt Idirnáisiúnta 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

A.1 Beartas eachtrach agus fís na hÉireann 
 

Is cuid lárnach de bheartas eachtrach na hÉireann le 

beagnach 50 bliain anuas an comhar um fhorbairt agus an 

cúnamh daonnúil. Tá sé mar bhunús le comhpháirtíochtaí 

láidre ar fud an domhain, agus 130 tír i gceist in 2017. 

Aithnítear in Éire Domhanda, an straitéis chun an scóip 

agus an éifeacht atá ag lorg agus tionchar domhanda na 

hÉireann a dhúbailt faoi 2025, an chaoi a méadaíonn agus 

a gcothaíonn comhar idirnáisiúnta um fhorbairt ról na 

hÉireann i ndomhan idirnasctha. De réir na straitéise sin, 

dúirt an Rialtas go ndéanfadh sé athdheimhniú ar a 

thiomantas 0.7% den Ollioncam Náisiúnta (OIN) a chur ar 

leataobh don Chúnamh Oifigiúil Forbartha faoi 2030. 

Leagtar amach sa bheartas nua seo ar an bhforbairt 

idirnáisiúnta an fhís atá againn chun láithreacht, tionchar 

agus éifeacht na hÉireann ar dhaoine, ar eagraíochtaí 

agus ar thíortha a mhéadú. 
 

Bunaítear beartas eachtrach na hÉireanniv ar phrionsabail 

bhunúsacha an cheartais, chearta an duine, an dlí agus 

tacaíocht a thabhairt don tsíocháin agus don chomhar 

cairdiúil idir náisiúin. Is cuid lárnach den bheartas 

eachtrach é an comhar um fhorbairt idirnáisiúnta a 

dhéanann Éire agus is ráiteas tábhachtach é ar ár 

saoránacht dhomhanda. 

 

 
Téamaí sa Bheartas Eachtrach 

 

Tríd Ár nDaoine, déanaimid léiriú ar dhlúthpháirtíocht na 

hÉireann le daoine atá i ngátar agus tógaimid ar na naisc 

sheanbhunaithe atá ag muintir na hÉireann óna bheith ag 

obair ar son domhan níos fearr. 

 

Téann Ár Luachanna, atá fréamhaithe sa Bhunreacht 

agus ár dtiomantas do chearta an duine agus don dlí 

idirnáisiúnta, i bhfeidhm ar an gcomhar a dhéanaimid um 

fhorbairt agus muid ag iarraidh domhan sábháilte, domhan 

cóir, domhan níos cothroime agus domhan inbhuanaithe a 

bhaint amach. 

 

 

Cuireann ár Rathúnas an chomhdhaonnacht in iúl dúinn 

agus cuireann sé taca faoinár gcumas chun sochaí na 

todhchaí a thógáil, mar ar féidir le daoine maireachtáil le 

dínit agus mar a mbeidh rath orthu. 

 

 

 

Tá ár n-áit san Eoraip ríthábhachtach, mar go gcuireann 

Éire le rannpháirtíocht sheachtrach na hEorpa agus 

múnlaíonn sí an rannpháirtíocht sin. Táimid páirteach sa 

Chomhdhearcadh Eorpach maidir le Forbairt ina leagtar 

amach clár oibre na hEorpa don chomhar um fhorbairt 

agus gníomhaíocht dhaonnúil

Tá ár mballraíocht san Aontas Eorpach agus an tiomantas 

don iltaobhachas riachtanach chun freagairtí éifeachtacha 

domhanda ar dhúshláin forbartha a éascú. Féachaimid leis 

na noirm agus na prionsabail a thacaíonn le saoirsí 

lárnacha a chur chun cinn, agus lena chinntiú go 

gcumasaítear leo seo an fhorbairt inbhuanaithe. Tá 

tacaíocht thraidisiúnta na hÉireann do bheartais a 

chuireann cearta an duine chun cinn, agus a théann i 

ngleic leis an mbochtaineacht agus leis an ocras, in 

éineacht lenár dtiomantas i leith na síochánaíochta agus 

na dí-armála, riachtanach fós chun domhan slán, socair a 

chruthú inar féidir le daoine maireachtáil le dínit agus gan 

eagla. 

         
 

Téann ballraíocht na hÉireann san Aontas Eorpach, 

rannpháirtíocht sna Náisiúin Aontaithe agus caidreamh le 

rialtais, eagraíochtaí agus raon gníomhaithe i dtíortha eile 

i bhfeidhm ar Ár dTionchar agus an cumas atá againn an 

domhan a mhúnlú. 
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Baineann ról na hÉireann ar domhan leis an Aontas 

Eorpach ar dtús. Tá an tAontas nasctha leis an 

gcomharsanacht níos mó, lena n-áirítear réigiún na 

Meánmhara, an Eoraip Thoir, réigiún Cugais, an 

Meánoirthear agus an Afraic. Aithnítear san athbhreithniú 

ar bheartas eachtrach na hÉireann go mbaineann an chaoi 

a n-éireoidh linn amach anseo agus an tslándáil sa 

todhchaí go dlúth lenár gcomharsana, laistigh den Aontas 

Eorpach agus níos faide i gcéin freisin. Táimid ag obair in 

áiteanna níos faide i gcéin ná na réigiúin seo, go háirithe 

san Afraic ach in áiteanna eile freisin, agus tá tionchar 

againn ar na háiteanna. Leanfaidh Éire de pháirt iomlán a 

ghlacadh i gcroílár an Aontais Eorpaigh chun tionchar a 

imirt ar an gclár oibre domhanda. Is í an chumhacht atá 

againn le chéile mar Bhallstáit an Aontais Eorpaigh a 

mhúnlaíonn an clár oibre agus a sholáthraíonn creataí 

idirnáisiúnta beartais um shíocháin agus slándáil, 

gluaiseacht daoine, cúnamh daonnúil, forbairt, trádáil agus 

infheistíocht. 
 

Is le Cairt na Náisiún Aontaithe, Dearbhú Uilechoiteann 

Chearta an Duine agus croíchonarthaí Chearta an Duine na 

Náisiún Aontaithe a leagtar síos an creat do chaidreamh 

idirnáisiúnta na hÉireann, lena n-áirítear comhar um 

fhorbairt. Le breis agus 60 bliain den bhallraíocht, 

d'oibríomar go dian chun a chinntiú go gcloítear leis na 

prionsabail seo. D'oibríomar chun an tsíocháin agus an 

tslándáil a thógáil agus a chothú, agus chun cearta agus an 

dlí a chur chun cinn agus a chosaint, agus go háirithe, chun 

guth comhionann a thabhairt do dhaoine ar fud an domhain. 

Tá coimeádaithe síochána na hÉireann gníomhach go 

leanúnach leis na Náisiúin Aontaithe i roinnt de na 

coinbhleachtaí is deacra agus is casta ó na 1950idí. 

Éire agus na Spriocanna Forbartha Inbhuanaithevi 

 
Ach Clár Oibre na Náisiún Aontaithe 2030 a chomhaontú in 

2015, ghlac ceannairí domhanda le 17 Sprioc, ar a dtugtar 

na Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe (SDGanna). 

Is é is aidhm do na Spriocanna deireadh a chur leis an 

mbochtaineacht, an neamhionannas a laghdú agus dul i 

ngleic leis an athrú aeráide faoi 2030. Tacaíonn 169 cuspóir 

leo, rud a chinntíonn go bhfuil pleanáil mhionsonraithe ann 

mar aon leis an gcumas monatóireacht a dhéanamh ar an 

dul chun cinn i gcomhréir leis an leibhéal uaillmhéine sna 

SDGanna. 

 Is é an gháir shlógaidh a chinntiú nach bhfágtar duine ar 

bith ar gcúl, agus iad siúd is faide ar gcúl a shroicheadh ar 

dtús. 
 

Bhí ról lárnach ar leith ag Éirinn sa phróiseas chun na 

SDGanna seo a chomhaontú. In 2014, ceapadh 

Ambasadóir na hÉireann chuig na Náisiúin Aontaithe ina 

chomhchathaoirleach leis an gCéinia, ar an idirbheartaíocht 

deiridh idir-Rialtasach. Le linn 2015, thug Éire agus an 

Chéinia gach Ballstát de chuid na Náisiún Aontaithe, an 

tsochaí shibhialta agus an earnáil phríobháideach le chéile i 

sraith seisiún foirmiúil idirbheartaíochta agus 

comhairliúchán neamhfhoirmiúil chun comhaontú deiridh a 

bhaint amach. Níor tháinig tíortha an domhain le chéile 

riamh chun clár oibre chomh cuimsitheach sin a 

chomhaontú. 
 

Tá géarghá le freagairt idirnáisiúnta aontaithe, 

chlaochlaitheach, chomhtháite chun an clár oibre 

domhanda uaillmhianach a leagtar amach sna SDGanna a 

leanúint agus beart a dhéanamh dá réir. Tá an fhís atá 

againn do shaol níos sábháilte, níos síochánta, níos 

cothroime agus níos inbhuanaithe fréamhaithe sna 

luachanna atá againn. Freagraíonn sé freisin d'uaillmhian 

na SDGanna agus treoraíonn sé an chaoi a bhfreagraímid 

do dhúshláin dhomhanda. Tá sé lárnach i gclár oibre 

SDGanna ‘don tsochaí ina hiomláine’ go mbaintear cearta 

an duine amach ina n-iomláine agus go bhfuil an 

ghníomhaíocht pholaitiúil ann. Lasmuigh do na hiarrachtaí 

náisiúnta a dhéanaimid, cuireann luachanna bheartas 

eachtrach na hÉireann iallach orainn cuidiú le hiarrachtaí 

domhanda trí thacaíocht a thabhairt do thíortha leis na 

hacmhainní is lú chun na SDGanna a bhaint amach, lena 

n-áirítear trí chomhar forbartha. 
 

Tá sé chun leas bunúsach na hÉireann géarchéimeanna a 

chosc, coinbhleacht a réiteach, athrú aeráide a stopadh, 

cuidiú le daoine éalú ón mbochtaineacht leanúnach agus 

beatha a shábháil in éigeandálaí daonnúla. Is tír bheag 

oileánach í Éire ina bhfuil geilleagar oscailte i gcroílár 

domhan atá níos idirnasctha agus níos neamhchinnte ná 

mar a bhí riamh. 

Tá an tiomantas fadbhunaithe atá againn don 

idirnáisiúnachas, don iltaobhachas agus do chóras 

domhanda atá bunaithe ar rialacha lárnach sa chaoi a 

gcuirfimid an leas náisiúnta chun cinn. 

Feabhsaíonn comhar na hÉireann um fhorbairt an 

domhan dúinn uile, múnlaítear agus cosnaítear 

socracht, rathúnas, leasanna straitéiseacha agus an 

todhchaí chomhchoiteann. 
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A.2 Comhar idirnáisiúnta 

na hÉireann um fhorbairt 
 

Cuireadh tús le Cúnamh Oifigiúil Forbartha na hÉireann 

agus le freagairt dhaonnúil in 1974 mar chuid lárnach 

den bheartas eachtrach, agus Éire ag cuidiú leis an 

mbochtaineacht dhomhanda a laghdú. 

Tá tacaíocht na hÉireann ag síneadh ar fud an domhain 

anois, rud a thugann láithreacht agus lorg suntasach 

dúinn, lena n-áirítear i gcomhthéacsanna leochaileacha 

agus ina bhfuil coinbhleacht. 
 

Áirítear na gnéithe seo a leanas le comhar 

idirnáisiúnta na hÉireann um fhorbairt: 

» tacaíocht a thugann an Rialtas do thosaíochtaí 

forbartha náisiúnta agus idirnáisiúnta agus don 

chúnamh daonnúil, arna léiriú sna SDGanna; 

» tionchar ar bheartas, naisc institiúideacha agus 

malartuithe chun saineolas a roinnt agus forbairt 

shóisialta agus gheilleagrach a chothú i gcomhar le 

tíortha agus rialtais ar fud an domhain; 

» an tsíocháin agus an tslándáil dhomhanda a 

chothú lena n-áirítear coinbhleacht a chosc, 

stáit a thógáil agus freagairt dhaonnúil; 

» iltaobhachas a neartú, comhar agus 

gníomhaíocht idirnáisiúnta a chumasú; 
 

» freagairtí comhchoitinne a thabhairt ar 

ghéarchéimeanna a thagann chun cinn agus atá ann 

le tamall fada, bunaithe ar thiomantas láidir don dlí 

daonnúil idirnáisiúnta, lena n-áirítear dlí chearta an 

duine agus, nuair is infheidhme dlí idirnáisiúnta 

daonnúil agus bunaithe ar mhaoiniú solúbtha, tráthúil 

a sholáthar bunaithe ar phrionsabal an 

neamhspleáchais, na neodrachta, na 

neamhchlaontachta agus na daonnachta; 

» tionscnaimh dí-armála agus dí-mhianadóireachta a 

chur chun cinn a bhfuil ról tábhachtach acu maidir le 

rochtain dhaonnúil a chumasú, síocháin a chothú, 

agus éifeachtúlacht oibríochtúil 

oibríochtaí síochána a fheabhsú. 

Bhí comhbhá ag muintir na hÉireann i gcónaí le daoine a 

ndeachaigh géarchéim i bhfeidhm orthu agus leo siúd a 

bhí beo bocht agus chabhraigh sí leo. Mar gheall ar 

thraidisiún na hoibre deonaí agus na misinéireachta de 

chuid na hÉireann, tá naisc láidre phearsanta ag 

oideachasóirí, oibrithe sláinte agus daoine eile le daoine 

agus le pobail ar fud an domhain, naisc atá le sonrú sa 

bhaile agus thar lear. Ó 1974, tríd an gCúnamh Oifigiúil 

Forbartha, bhain Éire cáil dhomhanda amach as freagairt 

fhlaithiúil a thabhairt ar ghéarchéimeanna agus ar 

choinbhleachtaí, agus as cuidiú go héifeachtach leis an 

mbochtaineacht a laghdú. Tá an t-aitheantas mór poiblí a 

thugtar sa bhaile do chomhar na hÉireann um fhorbairt 

mar bhonn leis an tionchar domhanda agus leis na 

comhpháirtíochtaí atá againn. 
 

Chuaigh stair, cultúr agus taithí iarchoilíneach na hÉireann 

i bhfeidhm ar an gcomhar forbartha a mhúnlú. Is scéal 

domhanda é claochlú na hÉireann; oileán a raibh smál an 

ghorta air ach a tháirgeann i bhfad níos mó bia anois ná 

mar a d’fhéadfaimis féin a ithe; an turas lenar baineadh 

amach an céatadán is airde de chéimithe tríú leibhéal san 

Eoraip; agus síocháin a bhaint amach ar an oileán. Téann 

scéal ár gclaochlaithe thar chéad bliain de dhaonlathas i 

bhfeidhm ar thíortha eile, a bhfuil suim ag mórán acu 

foghlaim ón taithí atá againn agus ón aistear atá ar bun 

againn fós, lena n-áirítear i réimsí amhail an t-oideachas, 

córais sláinte agus bainistíocht airgeadais phoiblí. 

Seasann ról Chomhthionóil na Saoránach chun plé a 

dhéanamh ar athchóiriú amach. Is gnéithe eile dár scéal 

iad an téarnamh as na géarchéimeanna geilleagracha le 

blianta beaga anuas, agus an próiseas fada i dtreo 

comhionannas níos mó inscne, agus comhionannas do 

mhionlaigh sa tsochaí. 
 

Chuaigh an imirce i bhfeidhm ar cháil na hÉireann agus ar 

fhéiniúlacht na hÉireann freisin, toisc gur lorg muintir na 

hÉireann deiseanna in áiteanna eile nuair nach raibh siad 

ar fáil sa bhaile. Tá os cionn 70 milliún duine i gceist leis an 

diaspóra, rud a fhágann go bhfuil láithreacht dhomhanda 

níos mó againn ná mar a bheifí ag súil i gcás tír bheag ina 

bhfuil níos lú ná cúig mhilliún duine ina gcónaí. Shaibhrigh 

na daoine nua a tháinig go hÉirinn an tír, ag athmhúnlú na 

féiniúlachta agus ag leathnú an taithí atá againn. 
 

Tá Éire anois ina ranníocóir glan le buiséad an Aontais 

Eorpaigh. Soláthraíonn an tAontas Eorpach agus na 

Ballstáit breis is leath den chúnamh domhanda iomlán 

um fhorbairt i láthair na huaire agus cuireann sé 

tacaíocht mhór ar fáil do thíortha máguaird. Is 

infheisteoirí tábhachtacha iad cuideachtaí Eorpacha sa 

domhan atá i mbéal forbartha freisin. Tá rannchuidiú 

comhchoiteann an Aontais Eorpaigh 

le forbairtí ar cheann de na gnéithe tábhachtacha a 

stiúrann athruithe chun feabhais agus a dhéanfaidh 

amhlaidh amach anseo. Bíonn Éire ag plé leis an 

gComhdhearcadh Eorpach maidir le Forbairt a chur chun 

feidhme agus tá sí faoi threoir an chomhdhearcaidh sin. 

Agus é ar aon dul leis na SDGanna, is fís agus creat 

comhroinnte é don Aontas Eorpach agus dá Bhallstáit, lena 

n-áirítear Éire, le haghaidh an chomhair um fhorbairt. 
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An Taoiseach Leo Varadkar T.D. ag bualadh le hUachtarán na hAetóipe 

Sahle-Work Zewde. Grianghraf: Eyoel Kahssay 

 

 

 

Tugann an éagsúlacht agus an chothromaíocht sna 

comhpháirtíochtaí a bhaineann le comhar na hÉireann um 

fhorbairt a sholáthar thar beagnach leathchéad bliain 

carachtar uathúil, barántúil dó. Áirítear i measc na 

gcomhpháirtíochtaí an obair a dhéanaimid i gcomhar le 

clár forbartha an Choimisiúin Eorpaigh agus tá ár 

mballraíocht san Aontas Eorpach mar bhonn fúthu. Bíonn 

Éire rannpháirteach go minic le heagraíochtaí iltaobhacha 

lena n-áirítear gníomhaireachtaí na Náisiún Aontaithe, 

eagraíochtaí idirnáisiúnta daonnúla agus institiúidí 

airgeadais réigiúnacha agus iltaobhacha um fhorbairt. 
 

Is gné lárnach dár láithreacht ar fud na cruinne iad na 

caidrimh déthaobhacha agus comhpháirtíochtaí atá 

againn le tíortha san Afraic agus níos faide anonn, agus 

téann siad i bhfeidhm ar an tionchar agus ar an seasamh 

atá againn i spásanna iltaobhacha maidir le dúshláin 

domhanda forbartha. A bhuí leis an ról suntasach atá ag 

eagraíochtaí forbartha na sochaí sibhialta, líonraí, 

misinéirí agus ag eagraíochtaí deonacha in Éirinn sa 

chomhar um fhorbairt agus sa rannpháirtíocht phobail, tá 

an obair a dhéanaimid fréamhaithe i meon 

dlúthpháirtíochta na hÉireann. Tá malartuithe 

institiúideacha agus comhpháirtíochtaí nuálacha le 

gníomhaireachtaí stáit in Éirinn agus le heagraíochtaí san 

earnáil phríobháideach ag éirí níos tábhachtaí an t-am ar 

fad chun an tionchar is mó is féidir a bhaint as an 

gcomhar um fhorbairt. 
 

Táimid meáite ar an ardchaighdeán a bhfuil cáil orainn 

ina thaobh a dhaingniú. Tá an cháil ar Éirinn le fada an 

lá, tráth a raibh saol maith agus drochshaol 

 

ann, as comhar um fhorbairt a bhí ar ardchaighdeán, 

neamhcheangailte, dírithe agus comhleanúnach a 

sholáthar agus as leithdháiltí leanúnacha a thabhairt 

d’eagraíochtaí neamhrialtasacha Éireannacha ar 

chomhpháirtithe iad. Soláthraítear fianaise láidir a 

thacaíonn leis an gcáil seo in athbhreithnithe rialta piaraí 

a dhéanann Coiste Cúnaimh Forbartha ECFE (DAC), 

agus in athbhreithniúvii a rinne an Comhchoiste 

Oireachtais um Ghnóthaí Eachtracha agus Trádála, 

agus Cosaint le déanaí ar an gcomhar um fhorbairt. 
 

Agus muid ag féachaint chun cinn chuig 2030, agus mar 

a dhéanaimid dul chun cinn i dtreo Cúnamh Oifigiúil 

Forbartha de 0.7 faoin gcéad de OIN a sholáthar, 

leanfaimid orainn ag cloí leis na hardchaighdeáin atá 

againn agus ag daingniú cáilíochta. Beidh an t-

athbhreithniú piaraí DAC ina thagarmharc chun an chaoi 

a bhfuil ag éirí linn a thomhas. Forbrófar an Tuarascáil 

Bhliantúil agus díreofar ar théamaí éagsúla gach bliain, 

agus taifead agus athbhreithniú foriomlán á sholáthar ar 

cháilíocht agus ar thionchar iarrachtaí uile an Rialtais an 

beartas seo a chur chun feidhme. 
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B.1 Todhchaí na Forbartha 
 

Tá an domhan ag athrú go mear. Cruthaítear naisc agus 

deiseanna nua gach lá. Tá teicneolaíochtaí atá ag teacht 

chun cinn ag athrú an tslí a idirghníomhaíonn daoine lena 

chéile agus leis an domhan. Mar fhreagairt air seo, táimid 

ag athdhíriú an bheartais eachtraigh lena n-áirítear an 

comhar um fhorbairt. Le chéile is iad seo na modhanna 

chun cuidiú le hiarrachtaí comhchoiteanna, an méid a 

d’éirigh linn a dhéanamh cheana a chothú agus dul i dtaithí 

ar luas an athraithe dhomhanda. Mar sin féin, ní mór dúinn 

a chinntiú go gcoinnítear riachtanais na ndaoine atá fágtha 

taobh thiar – agus daoine atá i mbaol a n-imeallaithe – i 

gcroílár an chuir chuige. 
 

Tá córais talmhaíochta agus bia ríthábhachtach don 

todhchaí inbhuanaithe. Éilíonn dúshláin chasta i ndáil le 

sláinte an duine agus an comhshaol a eascraíonn ó 

chórais bhia freagairtí sistéamacha. Caithfidh córais 

agraibhia inbhuanaithe cothabháil chuí agus fuinnimh a 

sholáthar gan damáiste a dhéanamh don tsláinte ná don 

chomhshaol agus tacú le rochtain chothrom ar 

acmhainní. Le blianta beaga anuas, thug an beartas 

domhanda talmhaíochta freagra ar an neamhshlándáil 

bhia agus ar dhaonraí atá ag fás trí bhéim a chur ar an 

táirgeacht a mhéadú trí ghnáthshamhlacha.  Ach tá an 

ídiú acmhainní nádúrtha, díghrádú comhshaoil agus 

caillteanas bithéagsúlachta anois ina mórcheisteanna do 

chórais inbhuanaithe bia agus slite beatha seasmhacha. 

 

 
Sna haigéin agus sna huiscebhealaí, tá iascaireacht 

neamh-inbhuanaithe agus go minic neamhrialaithe ina 

bagairt ar stoic éisc, éiceachórais mhara agus fionnuisce 

agus slándáil agus slite beatha lena mbaineann. Anuas ar 

na dúshláin seo, fágfaidh brú a bheidh ann de bharr na 

haeráide go mbeidh sé níos deacra rochtain ar fhoinsí 

inbhuanaithe de bhia cothaitheach agus aiste bia éagsúil a 

chinntiú, agus mar sin beidh an dea-chothú i mbaol. 

Bunófar bealaí malartacha ar an mbainistíocht inbhuanaithe 

ar chaipiteal nádúrtha talún agus muirí, lena n-áirítear 

fionnuisce agus fuinneamh. 
 

Tá ‘an geilleagar glas’ ag réiteach na slí i mórán tíortha don 

nuálaíocht agus slógadh sóisialta nach rabhthas ag súil leis, 

go háirithe i measc daoine óga agus iad ag freagairt don 

athrú aeráide agus don tionchar atá aige. D’fhéadfadh an 

infheistíocht chliste sa talmhaíocht inbhuanaithe fostaíocht a 

sholáthar don aos óg freisin, agus béim á cur ar fheirmeacha 

a thráchtálú agus slabhraí luacha agraibhia a neartú. I go 

leor tíortha bochta, is acmhainn nach n-úsáidtear iad na mná 

ar féidir leo athrú claochlaitheach a dhéanamh nuair a 

chuirtear an tacaíocht cheart ar fáil. 
 

Is foinse mhór eile slándála bia é iasc, an tráchtearra bia is 

mó a thrádáiltear ar fud an domhain. Tá deiseanna sa 

‘gheilleagar gorm’ d’athrú claochlaitheach ar shlabhraí 

luacha éisc agus ar an dobharshaothrú i gcórais salainn 

agus fionnuisce, a bhraitheann ar bhainistíocht 

inbhuanaithe a dhéanamh ar na haigéin, na cóstaí agus na 

héiceachórais uisce. D’fhéadfadh sé go gcothódh béim ar 

an bhfuinneamh in-athnuaite torthaí dearfacha don 

bhainistíocht inbhuanaithe acmhainní agus do shlite 

beatha. D’fhéadfadh sé go n-athródh na buntáistí iomadúla 

a bheadh ann saol daoine ó bhun. Ní mór dul chun cinn a 

dhéanamh chun an t-athrú aeráide a stopadh agus beart a 

dhéanamh ar gach leibhéal le húsáid níos mó a bhaint as 

foinsí in-athnuaite, lena n-áirítear bithfhuinneamh. 
 

Tá an méadú gan fasach ar fhás geilleagrach ar fud an 

domhain, go háirithe san Afraic, mar aon leis an athrú 

aeráide, ag méadú an bhrú atá ar acmhainní nádúrtha, lena 

n-áirítear bainistíocht inbhuanaithe ar éiceachórais talún 

agus uisce. Ach mar sin féin, is minic nach bhfeiceann 

daoine bochta, a chónaíonn i bhfad ó ionaid uirbeacha, aon 

chuid den fhás. Tá an fás geilleagrach agus daonraí atá ag 

méadú ag cur le líon na ndaoine atá ina gcónaí i mbailte 

agus i gcathracha. Maidir le hidirghabhálacha chun 

seirbhísí poiblí a sholáthar lena ndéantar an 

bhochtaineacht a laghdú, táthar ag streachailt chun 

coinneáil suas le scála na riachtanas atá ag daonraí atá ag 

fás go sciobtha. Tá an baol ann go sáinneofar daoine 

bochta a chónaíonn 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Téann Éire i gcomhar le UN Women chun 

mná agus cailíní ó phobail mhionlaigh eitnigh 

ar fud Vítneam a chumasú. 

Grianghraf: UN Women / ThaoHoang 
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i gcathracha atá ag fás i gceantair uirbeacha faoi easnamh 

nach n-aimsítear le bearta nó idirghabhálacha traidisiúnta 

in aghaidh na bochtaineachta. Is féidir teacht ar chuid de 

na leibhéil is mó bochtaineachta, agus ar dhaonraí atá 

fágtha ar lár go córasach, i dtíortha agus i réigiúin 

leochaileacha agus ina bhfuil coinbhleacht, lena n-áirítear 

roinnt tíortha meánioncaim. Tá acmhainn an Stáit, 

institiúidí éifeachtacha agus maoiniú leordhóthanach 

riachtanach chun cuir chuige chomhtháite, 

rannpháirtíochta a chothú don phleanáil inbhuanaithe, don 

tsláinte agus don tsláintíocht. 
 

Tá daoine óga i gcroílár na todhchaí. Beidh níos mó daoine 

óga san Afraic ná in aon áit eile ar an bpláinéad faoi 2030viii. 

Beidh freagairtí nuálacha ag teastáil chun deiseanna 

geilleagracha a sholáthar chun leas a bhaint as an 

bpoitéinseal seo agus chun géarchéimeanna a d’fhéadfadh 

a bheith ann amach anseo a chosc. Beidh an t-oideachas, 

oiliúint scileanna, an fhiontraíocht agus cruthú post 

ríthábhachtach. D’fhéadfadh nuálaíochtaí teicneolaíochta 

cuidiú le bealaí malartacha a sholáthar chun forbairt a 

dhéanamh agus cuidiú le todhchaí shábháilte inbhuanaithe 

ionchuimsitheach a sholátharix. Tá deiseanna ann chun 

dálaí maireachtála níos fearr a chruthú i suíomhanna 

tuaithe chomh maith le suíomhanna uirbeacha, le go 

mbeidh rath ar na daoine iontu. 

D’fhéadfadh sé go ndéanfadh an digitiú an chumarsáid a 

leathnú, athrú ó bhonn a chur ar sheirbhísí poiblí a 

sholáthar agus margaí a éascú. A bhuí leis an 

teicneolaíocht, tá sé ag éirí níos éasca freisin sonraí 

riachtanacha a ghabháil chun eolas a dhéanamh do 

bheartas a cheapadh, agus chun sonraí nua a chruthú ar 

féidir leas a bhaint astu don fhorbairt inbhuanaithe. Tá sé 

fíorthábhachtach go n-éascófar an acmhainneacht a 

fhorbairt agus go sárófar an bhearna idir na hinscní san 

úsáid a bhainfear as agus san fhócas a bheidh leis an 

nuálaíocht teicneolaíochta. Is é an dúshlán a bheidh ann an 

claochlú teicneolaíochta a chothú ar bhealach 

ionchuimsitheach, trí aistriú teicneolaíochta a éascú, 

infreastruchtúr iomchuí a sholáthar agus rialachas a 

threisiú. 
 

Cuireann an comhar um fhorbairt atá ag Éirinn ar ár 

gcumas infheistíocht a dhéanamh i sochaithe na todhchaí 

agus aghaidh a thabhairt ar dhúshláin dhomhanda. Agus 

muid ag féachaint chun cinn chuig 2030, glacfaimid leis an 

athrú, infheisteoimid sa nuálaíocht agus athdhíreofar na 

hidirghabhálacha a dhéanaimid chun domhan atá níos 

cothroime, níos síochánta agus níos inbhuanaithe a 

chruthú. Ach úsáid éifeachtach a bhaint as teicneolaíochtaí 

nua, feabhsóimid an chaoi a ndéanaimid an obair, a 

mbainistíonn muid an obair agus an chaoi a gcuirimid an 

obair in iúl. Beidh meicníochtaí maoinithe nuálacha agus 

cumaisc agus comhpháirtíochtaí nua leis an earnáil 

phríobháideach mar chuid de seo. Beidh an infheistíocht i 

gcomhpháirtíochtaí nua agus sa nuálaíocht ríthábhachtach 

chun a chinntiú go mbeadh an beartas dinimiciúil solúbtha 

agus freagrúil do dhúshláin agus do dheiseanna a 

thiocfaidh chun cinn. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

An Tánaiste agus an tAire Gnóthaí Eachtracha agus Trádála, Simon 

Coveney, T.D. ag bualadh le grúpa mac léinn óg Vítneamach ó Ollscoil 

Eacnamaíochta Danang, a bhí ag glacadh páirte i gclár oiliúna in Institiúid 

Teicneolaíochta Chorcaí. Grianghraf: Darragh Kane 
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Grianghraf tógtha sa Nigéir, Plan International Ireland 

Grianghraf: Gregory Okonofua 

 

 

B.2 Dúshláin na forbartha 
 

Tá an-dul chun cinn déanta le 50 bliain anuas chun daoine a 

thógáil amach as an mbochtaineacht. Mar sin féin, ní 

dhearnadh dul chun cinn go cothrom ar fud an domhain. Tá 

áiteanna ann ina bhfuil an fhíorbhochtaineacht fós doréitithe, 

go háirithe san Afraic fho-Shahárach ach in áiteanna eile leis. 

Cuireann an choinbhleacht, tionchar an athraithe aeráide 

agus neamhionannas atá ag dul in olcas leis an leochaileacht 

seo. Tá an t-ocras ainsealach ar na milliúin go fóill, tá 

géarchéimeanna bia agus gorta ann. Tá an fhadhb an-olc i 

gcodanna den Afraic, ach tá sí le fáil freisin in áiteanna eile 

ina bhfuil coinbhleacht agus áiteanna ina bhfuil 

géarchéimeanna le fada an láx. Tá easpa bia ar 821 milliún 

duine ar fud an domhain, agus baineann thart ar 45 faoin 

gcéad de na básanna i measc leanaí faoi bhun 5 bliana d'aois 

leis an tearc-chothúxi. 
 

Níl rochtain ar chórais sláinte fós ag na daoine is boichte, cé 

go ndearnadh dul chun cinn mór i dtaobh básmhaireacht 

leanaí a laghdú, sláinte máthar a fheabhsú agus galair a 

chomhrac lena n-áirítear VEID agus SEIFxii. Rinneadh dul chun 

cinn maidir leis an rochtain ar oideachas a fheabhsú. Ach 

fágtar na milliúin leanbh, go leor acu i gceantair ina bhfuil 

coinbhleacht agus san Afraic Fho-Shahárach, amach go fóill 

nó faigheann siad oideachas ar chaighdeán ísealxiii. Tá 

tacaíocht oideachasúil de dhíth ar níos mó ná 75 milliún 

leanbh agus duine óg atá idir trí bliana d’aois agus ocht 

mbliana déag d'aois i dtíortha ina bhfuil coinbhleacht gan 

trácht ar chúinsí eile.xiv Ní bhainfear amach oideachas do 

chách gan freastal a dhéanamh ar riachtanais oideachasúla 

daonraí i gcásanna éigeandála agus i ngéarchéimeanna fada, 

lena n-áirítear dídeanaithe agus daoine eile a dhíbrítear de 

bharr foréigin. 

 
Cuireann an neamhionannas agus leibhéil leanúnacha 

bochtaineachta bac ar shochaithe socra slána a fhorbairt ina 

bhfuil institiúidí éifeachtacha agus mar ar a mbeidh rath ar 

an ngeilleagar. Nuair a laghdaítear saoirsí bunúsacha 

amhail ceart saoire chun tionóil, chun comhlachais, chun 

tuairimíocht agus tuairimí a nochtadh, smaointeoireachta, 

coinsiasa, reiligiúin agus creidimh - cuirtear bac ar an dlí, ar 

chuntasacht agus ar iarrachtaí chun éilliú a chomhrac. 

Baineann bagairtí ar chearta an duine agus ar spás na 

sochaí sibhialta an bonn ón bhforbairt inbhuanaithe 

síochánta i go leor comhthéacsanna. 
 

Is minic a fhulaingíonn mná agus cailíní, daoine atá faoi 

mhíchumas, mionlaigh reiligiúnacha agus eitneacha, agus 

baill den phobal LGBTI + leibhéil chórasacha idirdhealaithe 

agus imeallaithe. Baineann an neamhionannas inscne an 

bonn ón bhféidearthacht don athrú claochlaitheach: 

d'fhéadfadh sé go méadódh sé OTI domhanda $12 trilliún i 

dtréimhse deich mbliana dá mbainfí an comhionannas 

inscnexiv. Cothaíonn an t-imeallú, treascairtí ar chearta an 

duine agus an dúshaothrú an choinbhleacht, agus 

d’fhéadfadh sé go ngríosófaí daoine chun bogadh go 

cathracha agus thar theorainneacha chun deiseanna níos 

fearr a lorg. Cuireann leibhéil neamhionannais atá ag dul i 

méad sláine na sochaí i mbaol, díchobhsaítear an tsíocháin 

agus an fhorbairt inbhuanaithe, agus cruthaítear riachtanas 

daonnúil níos mó. 
 

Tá an baol ann go mbainfidh tionchair an athraithe aeráide 

den méid a rinneadh go dtí seo i ndáil leis an 

mbochtaineacht a laghdú agus na spriocanna forbartha go 

léir a bhaint amach. Le linn an chéid seo, meastar go 

gcuirfidh tionchar an athraithe aeráide moill ar an bhfás 

geilleagrach, go gcuirfidh sé leis an neamhionannas 

inscne, go méadófar leochaileacht, go laghdófar slándáil 

bia a thuilleadh, agus 
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Oibrí cúram sláinte, Réigiún Tigray, An Aetóip. 

Grianghraf: An Ciste Domhanda/The Global Fund 

 
 

 

go mairfidh sáinneacha bochtaineachta atá ann cheana 

níos faide agus go gcruthófar sáinneacha nuaxvi. Tá an 

saol contúirteach i gcuid mhaith áiteanna ar fud an 

domhain mar gheall ar an méadú sa teocht. I 

gcodarsnacht leis sin, má dhéantar an fhorbairt 

gheilleagrach ar bhealach inbhuanaithe, beidh 

gnóthachain gheilleagracha de thuairim is US $26 trilliún 

faoi 2030xvii. Éilíonn an ghníomhaíocht aeráide 

uaillmhianach freagairtí láidre cuimsitheacha ó phobail 

áitiúla, ón bpolaitíocht fho-náisiúnta agus náisiúnta agus 

ón rialachas domhanda. 
 

Is deacair dul i ngleic leis an mórbhochtaineacht mar gheall 

ar thionchar géarchéimeanna daonnúla fadálacha agus 

mar gheall gur díláithríodh os cionn 68 milliún duine ar fud 

na hAfraice, na hÁise, Mheiriceá agus na hEorpaxviii. Tá na 

milliúin duine ag éirí níos leochailí mar gheall ar an 

gcoinbhleacht agus an leochaileacht, agus tá na fadhbanna 

sin ag éirí níos measa fós leis an athrú aeráide. Ar fud an 

domhain, mhéadaigh líon na mórchoinbhleachtaí 

foréigneacha faoi thrí ó 2010 agus tá cogadh ar siúl ag an 

am céanna i níos mó tíortha ná mar a bhí le beagnach 30 

bliainxix . Tá leath de na deich dtír is mó a óstálann 

dídeanaithe san Afraic fho-Shahárach, eadhon: Uganda, 

an Aetóip, an Chéinia, Sead agus an tSúdáin. Mar gheall ar 

dhíláithriú forleathan chuig dlínsí agus réigiúin máguaird, tá 

gluaiseacht daoine chun tosaigh i ndíospóireachtaí beartais 

réigiúnacha agus i ndíospóireachtaí beartais um fhorbairt 

idirnáisiúnta. Chuir na hiarmhairtí daonnúla agus polaitiúla 

a chruthaigh sreafaí daoine díláithrithe agus imirceach eile 

dúshlán faoi fhreagairtí domhanda agus Eorpacha. San 

Aontas Eorpach tá comhaontú ann go gcaithfidh an 

fhreagairt a bheith cuimsitheach agus cothrom. 
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Mar gheall ar chastacht na polaitíochta domhanda, 

agus an neamhchinnteacht atá ann faoi láthair, ní 

ann d’fhreagraí simplí ar dhúshláin na forbartha. 

Idirghníomhaíonn dinimic dhomhanda leis na 

comhthéacsanna náisiúnta agus fo-náisiúnta ina 

dtarlaíonn an fhorbairt. I gcás na hÉireann, 

dá uaillmhianaí muid, cuirfidh cúinsí intuartha agus 

athraitheacha bac ar an gcumas atá againn an t-athrú a 

chur chun cinn. Sa chomhthéacs seo, táimid meáite ar 

acmhainn a fhorbairt agus a mhéadú chun forbairt a 

dhéanamh ar bhealach difriúil; go mbeimid solúbtha, 

freagrúil, oiriúnaitheach agus nuálach. Is é an dúshlán atá 

romhainn comhpháirtíochtaí a chothú atá bunaithe ar 

luachanna comhroinnte, d'fhonn bunchloch an 

iltaobhachais a chothú. Ar an mbealach seo is féidir linn an 

comhar agus an obair idirnáisiúnta a éascú agus a chothú 

chun dul chun cinn intomhaiste a dhéanamh i dtreo na 

SDGanna a bhaint amach sna tíortha ina mbímid ag obair
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An comhthéacs athraitheach don fhorbairt 
 

Déanann dinimic pholaitiúil na féidearthachtaí atá ann 

don athrú a mhúnlú agus a shrianadh. Tá an comhar 

domhanda agus an comhdhearcadh maidir le forbairt ag 

dul i laige. Téann an laghdú ar rannpháirtíocht agus ar 

acmhainní i bhfeidhm ar údarás agus acmhainn institiúidí 

idirnáisiúnta chun leanúint ar aghaidh le cláir oibre 

chriticiúla dhomhanda, lena n-áirítear na SDGanna: 

» tá fócas an bheartais um fhorbairt scoilte agus tá 

an pholaitíocht fite fuaite ann; 
 

» tá níos mó neamhchinnteachta ann i dtaobh freagairtí 

comhchoiteanna ar dhúshláin forbartha lena n-

áirítear an choinbhleacht, an t-athrú aeráide agus an 

fhíorbhochtaineacht; 

» téann an neamhchinnteacht i bhfeidhm ar 

ghníomhaíocht pholaitiúil maidir le beartais 

dhomhanda phoiblí lena n-áirítear teicneolaíocht 

agus sonraí, cumarsáid, sreafaí airgeadais 

idirnáisiúnta, comhaontuithe trádála agus sláinte; 

» ar fud an domhain, tháinig méadú beag ar an 

gCúnamh Oifigiúil Forbartha, ach gearradh maoiniú 

do ghníomhaireachtaí na Náisiún Aontaithe agus 

d’institiúidí eile idirnáisiúnta atá freagrach as noirm a 

rialaíonn an tsíocháin, an ghníomhaíocht dhaonnúil 

agus an fhorbairt inbhuanaithe a leagan síos agus a 

chosaint. 

 

 
Tháinig athrú bunúsach ar na comhthéacsanna ina 

dtarlaíonn an fhorbairt freisin: 

» le fás gheilleagar na Síne agus geilleagair eile 

atá ag teacht chun cinn, tháinig deiseanna nua 

infheistíochta agus trádála chun cinn ar fud na 

hAfraice, na hÁise agus Mheiriceá Laidineach; 

» tháinig athrú mór ar thírdhreach an 

mhaoinithe um fhorbairt le seoltáin, cistí 

ingearacha, sreafaí daonchairdiúla, airgeadas 

príobháideach agus airgeadas cumaisc 

 

» tháinig laghdú ar a spleáiche atá roinnt tíortha ar 

Chúnamh Oifigiúil Forbartha, go háirithe san Afraic, 

 toisc go bhfuil foinsí níos leithne maoinithe ar fáil 

don fhorbairt agus mar gheall ar leibhéil arda fáis le 

fiche bliain 

 anuas; 
 

» Maidir leis na daoine is boichte, agus stáit 

leochaileacha agus stáit ina bhfuil coinbhleacht, 

beidh an Cúnamh Oifigiúil Forbartha fós ina fhoinse 

ríthábhachtach infheistíochta poiblí; 

» Níl an tacaíocht dhíreach do rialtais, mar aon le 

prionsabail éifeachtúlachta cúnaimh, chun tosaigh 

a thuilleadh, agus athrófar dinimic agus na 

cineálacha tionchair ar bheartais ar leibhéal na tíre; 

» is cúis imní iad ceisteanna a bhaineann le 

hinbhuanaitheacht fiachais, caiteachas poiblí 

agus beartais i dtíortha a ‘d’aistrigh’ le déanaí nó 

atá ‘le haistriú’ go luath ó stádas mar Thír is Lú 

Forbairt. 
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C    Na Tosaíochtaí 



Domhan Níos Fearr: Beartas na hÉireann um Fhorbairt Idirnáisiúnta 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

C.1 Tosaíochtaí beartais na hÉireann 
 

Soláthraíonn SDGanna creat uileghabhálach do bheartas 

na hÉireann um fhorbairt idirnáisiúnta. Dírítear comhar 

forbartha na hÉireann ar ghealltanais dhomhanda a iompú 

ina dtorthaí inláimhsithe ar an bhforbairt. Cuirfimid leis an 

teist atá againn ina ndírítear ar na daoine is boichte agus is 

leochailí agus díreofar orthu is faide ar gcúl ar dtús. Is 

spreagadh don ghníomhaíocht agus don chomhar an 

tacaíocht mhór a fuarthas sna comhairliúcháin phoiblí chun 

díriú orthu siúd is faide ar gcúl ar dtús. 

Ag teacht le comhpháirtíochtaí SDG 17 chun na spriocanna 

a bhaint amach, oibreoimid chun ardchaighdeán 

choincheap an Chúnaimh Oifigiúil Forbartha a chaomhnú, 

go háirithe an bhéim ar an mbochtaineacht a laghdú. 

Aithnímid go bhfuil go leor le déanamh, agus go mbeidh sé 

deacair dul i gcion orthu siúd nach ndeachaigh an dul chun 

cinn chun tairbhe dóibh. Cuirfimid lenár n-acmhainní agus 

lenár n-acmhainn chun an sprioc atá againn a bhaint 

amach. 
 

Is príomhstraitéisí iad chun an comhar forbartha a 

dhíriú ar dtús orthu siúd is faide ar gcúl tosaíocht a 

thabhairt don chomhionannas inscne, riachtanas 

daonnúil a laghdú, gníomhú ar son na haeráide agus 

rialachas a neartú. Ach na tosaíochtaí seo a bhaint 

amach, léireoidh sé ceannaireacht agus tionchar na 

hÉireann i spásanna iltaobhacha, beidh sé mar bhonn leis 

na roghanna straitéiseacha a dhéanaimid maidir le 

comhpháirtíochtaí agus idirghabhálacha, agus treoróimid 

sé an chaoi a gcuirfimid an beartas um fhorbairt i 

bhfeidhm. Múnlóidh na roghanna a dhéanfaimid an 

tionchar a bheidh againn ar bheartas agus an chaoi a 

méadóimid ár n-idirghabhálacha déthaobhacha. Is é an 

tagarmharc a bheidh againn maidir le forbairt a dhéanamh 

ar bhealach difriúil ár gcur chuige maidir leo siúd is faide ar 

gcúl a shroicheadh agus an éifeacht a bheidh aige sin. 

 
 

Tá an comhionannas inscne ríthábhachtach don 

chlaochlú agus iad siúd is faide ar gcúl a shroicheadh 

ar dtús. Cuirfear béim uileghabhálach ar mhná agus ar 

chailíní sna comhpháirtíochtaí agus idirghabhálacha 

go léir. Is iad na mná agus na cailíní is mó atá thíos le 

héifeachtaí na bochtaineachta, an athraithe aeráide agus 

na coinbhleachta. Ceiltear deiseanna geilleagracha orthu 

agus díchumhachtaítear iad le hualach an chúraim 

neamhíoctha agus freagrachtaí baile. Tá níos lú cearta 

dlíthiúla acu agus tá tearcionadaíocht pholaitiúil acu. 

Cuireann cúinsí amhail foréigean, bochtaineacht, easpa 

rochtana ar oideachas ardchaighdeáin agus cúram sláinte, 

agus ualach oibre íoctha agus neamhíoctha dhá oiread 

níos mó bac ar rannpháirtíocht pholaitiúil na mban. Tá 

droch-shláinte mháthartha agus atáirgthe ag mná, tá 

leibhéil éagothroma oideachais orthu, tá siad ag fulaingt de 

bharr steiréitíopaí inscne, agus is minic a fhágtar amach as 

nuálaíocht dhigiteach agus theicneolaíoch iad. Is argóint 

láidir ar son tosaíocht a thabhairt don chomhionannas 

inscne agus do mhná agus cailíní a chumhachtú i ngach 

gné den saol é go mbíonn toradh cruthaithe sóisialta agus 

geilleagrach ann nuair a dhéantar infheistíocht i mná agus 

cailíní. 
 

Má táthar chun riachtanas daonnúil a laghdú, ní mór 

teacht roimh ghéarchéimeanna agus freagairt dóibh 

chun na daoine is leochailí agus iad siúd atá i mbaol a 

chosaint. Tá riachtanais daoine díláithrithe agus daoine 

atá ina gcónaí i ngéarchéimeanna casta 

neamhlíneach agus ag éabhlóidiú. Ní féidir teorainn shoiléir 

a leagan síos idir an áit a gcríochnaíonn riachtanais 

dhaonnúla agus an áit a dtosaíonn riachtanais forbartha. 

Treiseofar iarrachtaí san obair a dhéanaimid slite beatha 

athléimneacha a chothú. Cuireann an teist atá againn 

maidir le hocras, athléimneacht, agus coinbhleacht agus 

leochaileacht ar ár gcumas naisc éifeachtacha a dhéanamh 

agus réitigh nuálacha solúbtha a fhorbairt chun nasc níos 

fearr a chruthú idir an fhreagairt dhaonnúil agus 

idirghabhálacha um fhorbairt inbhuanaithe, ullmhacht do 

thubaistí, coinbhleacht a chosc, cearta an duine, an 

tsíochántacht agus réitigh pholaitiúla. 
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Domhan Níos Fearr: Beartas na hÉireann um Fhorbairt Idirnáisiúnta 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Grúpa Prátaí Mhná Umodzi ó Shráidbhaile Mdzamelabowa 

i Limistéar Pleanála Méadaithe Bembeke i gCeantar Dedza, An Mhaláiv. 

Grianghraf: International Potato Centre 

 

 
 

Téann tionchar tubaisteach an athraithe aeráide i bhfeidhm go 

neamhréireach ar na daoine sin is lú ullmhaithe chun teacht 

roimhe, freagairt dó agus oiriúnú. Beidh sé mar thosaíocht 

uileghabhálach an comhar um fhorbairt a dhéanamh 

seasmhach i leith na todhchaí. Beidh an gníomhú aeráide a 

dhéanaimid go mór ar son na ndaoine is mó atá i mbaol. Aithnímid 

gur daoine beo bocht iad atá ag maireachtáil i gceantair atá i 

mbaol triomach, i gceantair ísle chósta, i stáit oileánacha bheaga 

atá i mbéal forbartha, agus sna tíortha is lú forbairt, go háirithe san 

Afraic Fho-Shahárach. D’fhéadfadh sé go mbeadh éifeachtaí an athraithe 

aeráide tubaisteach dóibh. Níor mhór glór na ndaoine atá i 

‘línte tosaigh’ an athraithe aeráide a chur san áireamh sa 

ghníomhú agus acmhainní a chur ar fáil chun réitigh 

rannpháirtíochta a éascú. 

 

Tá institiúidí éifeachtacha cuntasacha, a bhfuil rialachas láidir 

mar bhonn agus mar thaca leo agus a chloíonn le riail an dlí, 

lárnach i ndáil le cearta an duine a bhaint amach agus chun 

fás geilleagrach ionchuimsitheach a chumasú. Tá riail an dlí 

ríthábhachtach chun cearta an duine a chaomhnú, chun cuntasacht 

a threisiú agus chun éilliú a chomhrac. 

Tá meas ar an dlí idirnáisiúnta, lena n-áirítear an dlí ar 

chearta an duine agus nuair is infheidhme, an dlí daonnúil 

idirnáisiúnta ríthábhachtach chun daoine a chosaint agus le 

gur féidir le gníomhaithe daonnúla rochtain a fháil go 

sábháilte ar dhaonraí atá i ngátar agus cabhrú leo. D’fhonn 

an comhar um fhorbairt a dhíriú ar dtús orthu siúd is faide ar 

gcúl, go háirithe i stáit leochaileachta agus stáit ina bhfuil 

coinbhleacht, ní mór dúinn dul i ngleic le comhthéacsanna 

agus institiúidí áitiúla a rialaíonn an chaoi a dtarlaíonn an 

fhorbairt 

 

 

Aithnímid go bhfuil spás sa tsochaí shibhialta ríthábhachtach 

chun cearta a bhaint amach, trí ionadaíocht agus rannpháirtíocht, 

go háirithe dóibh siúd atá fágtha ar gcúl. Is cuid thábhachtach de 

stát éifeachtach agus margaí feidhmiúla iad struchtúir láidre 

cuntasacha cinnteoireachta 

chun acmhainní a leithdháileadh agus a aimsiú. Nuair a chuirtear 

srianta ar spás na sochaí sibhialta trí bhearta dlí, riaracháin agus 

eile, baintear an bonn de na struchtúir seo. Ní mór rialachas agus 

urraim do chearta an duine a threisiú chun na SDGanna a bhaint 

amach ar leibhéal náisiúnta agus fo-náisiúnta, agus chun fás agus 

claochlú geilleagrach a bhaint amach san fhadtéarma. 

 

Cloífimid leis an ngealltanas a thugamar i ndáil leo siúd is faide 

ar gcúl agus socrófar beartais, acmhainní agus uirlisí a bheidh 

riachtanach chun aghaidh a thabhairt go héifeachtach ar an 

bhfíorbhochtaineacht agus ar an neamhionannas. D’fhonn an 

beartas um fhorbairt a athdhíriú don chomhthéacs seo, beidh orainn 

an tacaíocht a thugtar do na tosaíochtaí a mhéadú, nuáil agus 

oiriúnú a dhéanamh agus rudaí a dhéanamh ar bhealach difriúil. 

Oibreoimid chun acmhainn a mhéadú, comhordú a threisiú, an leas 

is mó is féidir a bhaint as an tionchar atá againn, cumarsáid níos 

fearr a dhéanamh agus foghlaim a dhéanamh. Ní dócha go mbeidh 

sé éasca iad siúd is faide ar gcúl a aimsiú, a aithint agus tacaíocht a 

thabhairt dóibh agus mar sin beidh orainn méadú a chur ar an 

acmhainn atá againn chun anailís níos fearr a dhéanamh, díriú ar an 

mbochtaineacht agus monatóireacht a dhéanamh uirthi, ar an 

leochaileacht agus ar inscne; chun costais agus nuálaíocht a 

chothromú; agus riosca a bhainistiú. 

 

Ach pobail chleachtais a chothú thar théamaí cothófar foghlaim agus 

tuiscint níos doimhne chun tacú leis an gcur chuige atá ag teacht 

chun cinn maidir leo siúd is faide ar gcúl a chumasú ar dtús. 

Forbróimid straitéisí tiomnaithe agus neartóimid an comhordú a 

dhéantar faoi láthair ar fud an Rialtais chun na saincheisteanna seo 

a chur chun cinn agus chun tionchar a imirt ar bheartais a cheaptar 

go hidirnáisiúnta; chun na tosaíochtaí seo a threisiú inár 

gcomhpháirtíochtaí agus idirghabhálacha go léir; agus chun bonn a 

chur faoin méadú a chuirfear ar rannpháirtíocht phoiblí. 
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C.2 Comhionannas inscne 
 

Tá an comhionannas inscne barrthábhachtach, mar 

chuspóir agus spreagadh don fhorbairt inbhuanaithe, 

maidir le Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe 2030 a 

bhaint amach. Tugann oiread agus aon cheathrú de na 

táscairí atá sa chreat SDGanna aghaidh go díreach nó go 

hindíreach ar an gcomhionannas inscne agus tacaíonn an 

dul chun cinn i ndáil le SDG 5 leis na SDGanna ar fad a 

bhaint amach. Tá an comhionannas inscne i gcroílár 

chearta an duine, agus tá iarmhairtí ollmhóra 

socheacnamaíocha lena bhaint amach, mar gur féidir leas a 

bhaint as an gcumas atá ag cailíní, buachaillí, mná agus fir. 

Tá sé lárnach do chearta agus folláine ban agus cailíní go 

gcuirfear ar chumas mná dul isteach sa pholaitíocht agus 

fanacht páirteach inti. 

 
 

Treiseoimid an tionchar atá againn ar chomhionannas 

inscne san fhorbairt, agus cuirfear leis an gcáil atá orainn 

mar rannpháirtí tiomanta sa díospóireacht dhomhanda. Mar 

chomhchathaoirleach ar an idirbheartaíocht ar na 

SDGanna, bhí baint mhór ag Éirinn lena chinntiú go raibh 

an comhionannas inscne ina phríomhthosaíocht i gclár 

oibre 2030. Leanfaimid orainn ag tacú le agus ag treisiú guth 

na mban sa chinnteoireacht pholaitiúil agus ag cur 

rannpháirtíocht na mban chun cinn sa tsíochántacht 

idirnáisiúnta, mar shampla, san idirbheartaíocht agus i 

meicníochtaí slándála idirnáisiúnta. Tríd ár gcomhpháirtíochtaí 

agus ár n-idirghabhálacha uile, tabharfaimid tús áite d’iarrachtaí 

chun roghanna agus cumas na mban agus na gcailíní a mhéadú, 

chun guth cothrom a thabhairt do mhná agus chun deireadh a 

chur leis an bhforéigean in aghaidh ban agus cailíní. Aithnímid go 

bhfuil buachaillí, fir agus fireannachtaí i gceist leis an gcaidreamh 

inscne a athrú freisin. 
 

Méadóimid leithdháiltí d’idirghabhálacha a bhaineann 

go díreach le comhionannas inscne a bhaint amach, 

agus déanfaimid rannpháirtíocht a mhéadú chun 

inscne a chomhtháthú i ngach ceann de na 

hidirghabhálacha agus sa bheartas eachtrach níos 

leithne. Méadóimid rannpháirtíocht le heagraíochtaí agus 

gluaiseachtaí ban agus cuirfear tuilleadh maoinithe ar fáil 

dóibh. 

Tacóimid le béim a chur ar an gcomhionannas inscne ar fud 
réimse téamaí chun réim, scála agus tionchar na n-
iarrachtaí a mhéadú, bíodh freagairt dhaonnúil, gníomhú ar 
son na haeráide, rialachas nó an earnáil gheilleagrach nó 
shóisialta i gceist. 

 Mar bhonn agus mar thaca leis an bpríomhshruthú agus 

lenár dtionchar, tacóimid le hidirghabhálacha sonracha i 

ndáil leis an gcomhionannas inscne, a thabharfaidh guth 

sainiúil dúinn. 

 
» Treiseofar an obair a dhéanaimid maidir le Mná, an 

tSíocháin agus an tSlándáil agus maidir leis an 

bhforéigean ar bhonn inscne. Tugann Éire tús áite 

don fhoréigean gnéis agus foréigean ar bhonn inscne 

a chosc agus freagairt a thabhairt orthu sa 

tsíochánaíocht agus sa fhreagairt ar éigeandálaí. 

Leanfaimid de thacaíocht a thabhairt do Rún 1325 

Chomhairle Slándála na Náisiún Aontaithe maidir le Mná, 

Síocháin agus Slándáil agus rúin ina dhiaidh sin a chur chun 

feidhme i gcomhthéacsanna ina bhfuil coinbhleacht agus 

ina raibh coinbhleacht. Cuirfimid leis an gcomhleanúnachas 

leis an bPlean Gníomhaíochta Náisiúnta maidir le Mná, an 

tSíocháin agus an tSlándáil, trí obair a dhéanamh ar fud an 

Rialtais, agus le gníomhaireachtaí déthaobhacha ag leibhéal 

réigiúnach agus trí bheartais agus ionstraimí idirnáisiúnta. 

Leanfaimid freisin ag tabhairt tús áite don fhoréigean ar 

bhonn inscne a chosc trí chomhoibriú a dhéanamh le 

páirtithe leasmhara Éireannacha agus idirnáisiúnta agus trí 

thacaíocht a thabhairt dóibh. 

» Cruthóimid tionscnamh nua maoinithe do 

Chumhachtú Geilleagrach na mBan, tosófar le 

tionscnaimh atá ann cheana féin agus úsáidfear an 

taithí a fuaireamar ó chumhachtú eacnamaíoch na 

mban a chur chun cinn in Éirinn. Díreofar ar mhná i 

ngnólachtaí beaga, agus feabhsófar slabhraí luacha go 

háirithe sa talmhaíocht mar a bhfuil tromlach na mban 

gníomhach. Tríd an tionscnamh, aithneofar cuir chuige 

lenar féidir dlús a chur le rannpháirtíocht agus 

ceannaireacht na mban i ngnó san Afraic; infheistiú a 

dhéanamh sa taighde agus san fhoghlaim; agus 

iarracht a dhéanamh leas a bhaint as sineirgí ó 

thionscnaimh Éireannacha agus ó mhaoiniú nuálach. 

Bainfimid leas as saineolas ábhartha ar fud Rialtas na 

hÉireann, na hearnála príobháidí, institiúidí taighde 

agus eagraíochtaí forbartha. 

 

 
 
 
 

In Éimin, is minic a choinnítear cailíní sa bhaile mar gheall 

ar imní i dtaobh sábháilteachta. Is tosaíocht é an rollú 

leanúnach scoile agus tinreamh a chur chun cinn 
15 Grianghraf: UNICEF 
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» De réir mar a leanaimid orainn ag méadú na 

tacaíochta don oideachas, tabharfar tosaíocht 

d’oideachas do chailíní. In ainneoin an dul chun cinn a 

rinneadh le déanaí maidir leis an mbearna inscne sa 

bhunoideachas a laghdú, níl rochtain ar oideachas 

d'ardchaighdeán ag cách fós, agus tá bearnaí móra ann 

ag an dara leibhéal. Tá iarrachtaí suntasacha de dhíth 

chun cailíní a choinneáil ag an leibhéal seo. Féadfaidh sé 

buntáistí suntasacha a thabhairt do chailíní níos déanaí sa 

saol, cuidíonn an t-oideachas le laghdú a chur ar an 

luathphósadh agus ar phósadh leanaí agus éascaíonn sé 

roghanna maidir leis an líon leanaí agus an spás a fhágtar 

idir leanaí a thabhairt ar an saol. Tá sé ríthábhachtach do 

thodhchaí na gcailíní agus na mban óga i 

ngéarchéimeanna daonnúla agus fadálacha go 

soláthraítear oideachas “dara seans” dóibh nuair a 

shocraítear cúrsaí. 

 
 
 

 
 
Tá Éire tiomanta do €250m ar a laghad 

a sholáthar don oideachas domhanda sna 

cúig bliana atá romhainn agus í ag díriú 

ar rochtain ar oideachas ardchaighdeáin 

a fheabhsú go háirithe do chailíní, 

agus rochtain ar oideachas i gcásanna 
éigeandála. 

 

Ar fud an Rialtais, oibreoimid le chéile i ndáil 

leis na nithe seo a leanas: 

» Straitéis Náisiúnta na mBan agus na gCailíní i 

gcomhar leis an Roinn Dlí agus Cirt agus 

Comhionannais; 
 

» buiséadú inscne a dhéanamh i gcomhar leis an 

Roinn Airgeadais agus leis an Roinn Caiteachais 

Phoiblí agus Athchóirithe; 
 

» An Plean Gníomhaíochta Náisiúnta maidir le Mná, an 

tSíocháin agus an tSlándáil le Ranna éagsúla lena 

n-áirítear an Roinn Cosanta, an Roinn Dlí agus Cirt 

agus Comhionannais, agus Feidhmeannacht na 

Seirbhíse Sláinte; 

» Cumhachtú Geilleagrach na mBan leis an Roinn 

Talmhaíochta, Bia agus Mara; ar Shláinte agus Cearta 

Gnéis agus Atáirgthe leis an Roinn Sláinte; agus ar 

oideachas do chailíní agus oideachas ionchuimsitheach 

leis an Roinn Oideachais agus Scileanna. 

 

 

» Seolfar tionscnamh nua maidir le Sláinte agus Cearta 

Gnéis agus Atáirgthe, lena gcuimseofar ár 

gcomhpháirtíochtaí don tsláinte, VEID agus SEIF. Tá sé 

mar chuid den chomhar um fhorbairt le fada an lá feabhas a 

chur ar cháilíocht agus ar infhaighteacht seirbhísí sláinte 

agus béim ar leith ar shláinte mháthartha agus sláinte leanaí. 

D’fhonn Sláinte agus Cearta Gnéis agus Atáirgthe a bhaint 

amach agus chun torthaí sláinte na mban a athrú, tá sé 

riachtanach go mbeidh seirbhísí sláinte, lena n-áirítear 

rochtain ar sheirbhísí cuimsitheacha don tsláinte gnéis agus 

atáirgthe ar fáil. Beidh comhleanúnachas le forbairt na 

Sláinte agus Ceart Gnéis agus Atáirgthe in Éirinn ar fud na 

ranna agus gníomhaireachtaí lena mbaineann mar bhonn 

agus mar thaca leis an gcur chuige a bheidh againn i leith 

chearta an duine, an chomhionannais inscne agus 

saincheisteanna sláinte agus saincheisteanna i ndáil leis an 

tSláinte agus Cearta Gnéis agus Atáirgthe. 
 

Comhlíonfaimid na gealltanais uaillmhianacha a thugamar 

agus méadóimid acmhainneacht ar fud na Roinne 

chun an comhionannas inscne a chomhtháthú i ngach rud 

a dhéanaimid agus a deirimid. Beidh sé ríthábhachtach 

córais níos fearr a thógáil chun sonraí a bhainistiú, 

monatóireacht, meastóireacht agus foghlaim a dhéanamh. 

Beidh sé barrthábhachtach méadú a chur ar an tuiscint atá 

againn ar thionchar na bochtaineachta, an 

neamhionannais, an athraithe aeráide agus na 

coinbhleachta de réir inscne, d’fhonn tosaíocht a thabhairt 

dóibh siúd is faide ar gcúl, go háirithe mná agus cailíní. 

 Treiseofar an clár taighde maidir le hinscne agus an 

comhordú, an rannpháirtíocht leis an bpobal agus an 

comhar le páirtithe leasmhara ábhartha. 
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Rannpháirtíocht na mban sa 

choinbhleacht a chosc agus a 

réiteach 
 

Cor cinniúna a bhí ann nuair a ghlac Comhairle 

Slándála na Náisiún Aontaithe le Rún 1325 sa bhliain 

2000 ó thaobh aitheantas a thabhairt don tionchar 

díréireach uathúil a imríonn coinbhleachtaí ar mhná 

agus ar chailíní. Ba thábhachtach an bhéim a 

leagadh ar ról tábhachtach na mban agus na gcailíní 

maidir le coinbhleacht a chosc agus a fhuascailt, 

idirbheartaíocht síochána, tógáil síochána, agus 

atógáil agus rialachas i ndiaidh coinbhleachta. Leis 

an taithí atá againn ar na dúshláin a bhaineann le 

gluaiseacht ó choinbhleacht go síocháin, agus ar ról 

na mban sa phróiseas sin, tá Éire á mholadh go láidir 

do stáit eile ar bhonn comhsheasmhach gealltanas a 

thabhairt i dtaobh UNSCR 1325 a chur chun 

feidhme. Tá dul chun cinn mór á dhéanamh ag Éirinn 

maidir le cuspóirí UNSCR 1325 a chomhtháthú i 

mbeartais forbartha idirnáisiúnta agus eachtracha, 

agus i straitéisí náisiúnta maidir le comhionannas 

inscne, lena n-áirítear aghaidh a thabhairt ar an 

bhforéigean ar bhonn inscne. 

 

 



  
 

 
 
 

 
 
 

 

 

C.3 Riachtanas daonnúil a laghdú 
 

Tá líon agus scála na ngéarchéimeanna a bhaineann 

leis an gcoinbhleacht ag méadú, tá siad ag éirí níos 

fadálaí, níos casta agus is géarchéimeanna trasteorann 

iad go minic. Tarlaíonn géarchéimeanna casta daonnúla 

eile mar thoradh ar thubaistí nádúrtha, díghrádú an 

chomhshaoil agus imeachtaí a bhaineann leis an aeráid. Ní 

raibh an leibhéal maoinithe a theastaíonn chun costais a 

sheasamh chomh mór riamh agus tá an córas daonnúil go 

mór faoi bhrú. Tá gníomhaithe forbartha fadtéarmaí ag plé 

níos mó le géarchéimeanna fadálacha, agus ag obair chun 

aghaidh a thabhairt ar na bunchúiseanna le 

géarchéimeanna. Bíonn cúnamh ag teastáil ó dhaoine 

díláithrithe agus daoine i ngéarchéim a théann i ngleic go 

héifeachtach agus go comhleanúnach le riachtanais atá 

ann ar an bpointe agus le todhchaí inbhuanaithe a chruthú. 
 

Tacaíonn Éire go hiomlán leis an gcur chuige sa Chlár 

Oibre ‘Síocháin a Chothú’ ó Ardrúnaíocht na Náisiún 

Aontaithe.xx Cuirtear an choinbhleacht a chosc agus 

aghaidh a thabhairt ar bhunchúiseanna leis an 

gcoinbhleacht i gcroílár an chláir oibre agus athchóirithe ar 

fud gach ceann de na trí cholún de chuid na Náisiún 

Aontaithe: síocháin agus slándáil, cearta daonna agus 

forbairt. Is cláir oibre thábhachtacha iad Athchóiriú na 

Náisiún Aontaithe agus an Beart Nua um 

Rannpháirtíocht i Stáit Leochaileacha mar a 

dtreiseoimid an abhcóideacht a dhéanaimid ar son an 

choinbhleacht a chosc agus stát leochaileach. Tar éis 

d’Éire comh-éascú a dhéanamh ar Dhearbhú Nua-Eabhrac 

maidir le Dídeanaithe agus Imircighxxi leanfaidh sí uirthi ag 

feidhmiú go gníomhach in iarrachtaí iltaobhacha chun 

dídeanaithe agus daoine atá ag gluaiseacht a chosaint. 

Leanfaimid ar aghaidh ag obair de réir na gcomhshocruithe 

domhanda maidir le himirce agus le dídeanaithe chun 

tábhacht an chórais idirnáisiúnta dídeanaithe a 

athdhearbhú agus chun a chinntiú go bhfuil an imirce níos 

sábháilte, níos eagraithe agus níos rialta. 
 

Oibreoimid lenár gcomhpháirtithe chun leanúint ar 

aghaidh leis an ‘mBeart Mór’ chun a chinntiú go 

gcuirfear sábháilteacht agus dínit an duine agus ceart an 

duine chun rathúlachta i gcroílár na cinnteoireachta 

domhanda. Bhí ról suntasach ag Éirinn ag an gCruinniú 

Mullaigh Domhanda maidir le Cúrsaí Daonnúla in 

2016xxii agus gheall sí uirthi féin gníomhaíocht a bhaineann 

go dlúth leis na SDGanna. Cinnteoimid comhleanúnachas 

níos mó idir obair dhaonnúil agus obair fhorbartha; 

tacóimid le tionscnaimh a chothaíonn slite beatha 

athléimneacha agus a fheabhsaíonn tacaíocht do phobail 

díláithrithe agus do phobail aíochta; agus oibreoimid chun 

mná a chumhachtú, foréigean ar bhonn inscne a chosc 

agus freagairt dó in éigeandálaí. Mar chuid de seo, 

treiseoimid an cur chuige maidir le riosca tubaiste a laghdú 

i gcomhréir le Creat Sendai 2015xxiii agus leanfaimid orainn 

ag coinneáil súil ar an gcaiteachas. 

 

 
 
 

Le linn ghéarchéim bia sa tSiombáib, cócarálann oibrí deonach i 

sráidbhaile áitiúil agus tugann sí leite amach ar scoil. 

Grianghraf: Trócaire 

 
 

 
Leanfaimid orainn ag cur leis an gcomhar 

forbartha agus cabhair dhaonnúil 

chun athrú fiúntach inbhuanaithe a dhéanamh go 

héifeachtach i saol na ndaoine is boichte agus is 

leochailí ar domhan. Díreoimid ar an “nasc” idir próisis 

síochána, dhaonnúla agus forbartha. Tríd an 

gcomhpháirtíocht leis na Náisiúin Aontaithe, leis an Aontas 

Eorpach, le Gluaiseacht Idirnáisiúnta na Croise Deirge, 

agus le heagraíochtaí neamhrialtasacha idirnáisiúnta agus 

áitiúla, oibreoimid ar son córas daonnúil a fheidhmiú go 

héifeachtach, a mhaoiniú agus a chomhordú. Agus ag 

teacht lenár dtionchar, tacóimid le hidirghabhálacha 

sonracha chun an riachtanas daonnúil a laghdú: 

» Treiseofar an fhreagairt ar ghéarchéimeanna 

daonnúla. Is é príomhthosaíocht na hÉireann fós leanúint 

de fhreagairt a thabhairt ar riachtanas de réir prionsabal 

daonnúil: saol daoine a thabhairt slán agus a chosaint, 

fulaingt a mhaolú agus dínit an duine a chothú roimh 

géarchéimeanna, lena linn agus ina ndiaidh. Méadóimid 

an maoiniú a chuirtear ar fáil agus an acmhainn atá 

againn chun freagairt thapa a thabhairt ar 

ghéarchéimeanna a thiocfaidh chun cinn go tobann; 

Leanfar de mhaoiniú ardchaighdeáin a chur ar fáil agus 

treiseofar intuarthacht an mhaoinithe, oibreofar le 

comhpháirtithe daonnúla idirnáisiúnta lena n-áirítear 

gníomhaireachtaí na Náisiún Aontaithe agus eagraíochtaí 

neamhrialtasacha idirnáisiúnta chun acmhainní a 

leithdháileadh chomh héifeachtach agus is féidir san áit a 

bhfuil an riachtanas. 

 
 
 
 

 

 

Gheall Éire €10 milliún ar a laghad in 

aghaidh na bliana sna trí bliana amach 

romhainn do LárChiste Freagartha 

Éigeandála na Náisiún Aontaithe, 

– príomh-mheicníocht na Náisiún Aontaithe 

chun freagairt go mear ar ghéarchéimeanna 

domhanda daonnúla. 
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» Forbróimid freagairt níos cuimsithí ó Éirinn do dhúshláin 

síochána agus slándála, aithneofar sineirgí le réimsí eile 

forbartha agus ionstraimí den bheartas eachtrach. Mar 

chuid de seo, méadóimid Ciste Cobhsaíochta na Roinne 

Gnóthaí Eachtracha agus Trádála, a bhí ina phríomhuirlis 

chun ár gcuid oibre a fhorbairt i réimse na coinbhleachta, chun 

tacú le raon leathan comhpháirtithe i réimsí 

neamhthraidisiúnta agus comhpháirtíochtaí nua a fhiosrú. 

Cuirfear béim freisin ar an gcomhar leis an Roinn Cosanta ar 

staidéar féidearthachta i ndáil le hInstitiúid nua Síochána 

Éireann. 

» Forbrófar cuir chuige réigiúnacha maidir le coinbhleacht 

agus leochaileacht. Mar gheall ar an mbéim atá curtha 

againn le fada an lá ar ghéarchéimeanna fada dearmadta 

agus an obair cheannródaíoch a rinneamar sa réimse, 

treiseoimid an obair a dhéanaimid le comhpháirtithe 

réigiúnacha agus neartóimid ár n-iarrachtaí polaitiúla chun 

aghaidh a thabhairt ar bhunchúiseanna le coinbhleachtaí a 

d’fhéadfadh éagobhsaíocht a chothú. Beidh sé 

barrthábhachtach éiceachórais pholaitiúla, gheilleagracha, 

shóisialta, chultúrtha agus chomhshaoil a chothú, mar 

bhonn leis an atógáil agus le hinstitiúidí éifeachtacha sa 

todhchaí don tsíocháin agus don fhorbairt inbhuanaithe. 

» Treiseofar an cur chuige comhtháite athléimneachta chun 

obair a dhéanamh ar an ocras agus ar an gcothú i 

dtimpeallachtaí ina bhfuil obair fhorbartha agus 

dhaonnúil ar bun. Cuirfimid leis an tacaíocht a thugtar do 

raon leathan idirghabhálacha cothaithe 

i bhfreagairtí forbartha agus éigeandála araon, agus díreofar 

go speisialta ar an tearc-chothú i measc leanaí a chosc agus 

a réiteach. Beidh an cur chuige athléimneachta le sonrú sna 

hidirghabhálacha a dhéantar i gcomhthéacsanna ina bhfuil 

coinbhleacht agus leochaileacht, an bhochtaineacht 

leanúnach, agus leochaileacht i leith riosca tubaiste nó 

aimsire eisceachtúla. Tacóimid le pobail agus le teaghlaigh 

nuair a bhaintear suaitheadh astu nó nuair atá siad faoi bhrú 

mór, lena n-áirítear tubaistí comhshaoil, athrú aeráide agus 

coinbhleacht fhoréigneach. 

» Díreofar ar an oideachas, ar an tsláinte agus ar an 

gcoimirce shóisialach in áiteanna ina bhfuil éigeandálaí, 

mar ghnéithe bunúsacha de chóras feidhmiúil. Díreofar an 

méadú sa chaiteachas ar oideachas ar éigeandálaí. Aithnítear 

níos minice ar na saolta seo go bhfuil an t-oideachas 

tábhachtach i suíomhanna daonnúla agus gur bealach é chun 

cabhrú le leanaí déileáil le tráma. Tugann sé eolas agus 

scileanna do leanaí agus do dhaoine óga le gur féidir leo a 

bpobail agus a dtíortha a fhorbairt agus cuidiú lena n-atógáil. 

Tá an soláthar don tsláinte, agus béim ar Shláinte agus Cearta 

Gnéis agus Atáirgthe in éigeandálaí ríthábhachtach chun 

sláinte an phobail a chosaint agus mar bhonn don todhchaí 

shláintiúil. Tá aistrithe airgead-bhunaithe ag éirí níos coitianta 

ná aistrithe bia mar mhodh chun freagairt do riachtanais 

chasta dhaonnúla. 

Cruthaíonn na córais seo chun airgead tirim a sholáthar 

struchtúr tosaigh do chóras coimirce sóisialaí nuair a 

thagann deireadh leis an ngéarchéim. 

 

De réir mar a mhéadaímid an obair a dhéanaimid chun an 

riachtanas daonnúil a laghdú, treiseoimid an chaoi a 

mbímid ag plé le comhthéacsanna leochaileacha agus 

géarchéimeanna fada. Tá an bunús do chur chuige 

tiomnaithe agus clár oibre taighde maidir le coinbhleacht 

agus leochaileacht, géarchéimeanna fada agus 

athléimneacht ann, agus forbrófar an straitéis nua bunaithe 

orthu. Luífidh sé go maith leis an mbéim a chuirfimid ar 

rialachas a threisiú agus ar institiúidí éifeachtacha. Cuirfear 

torthaí taighde agus foghlama san áireamh i rannpháirtíocht 

agus idirghabhálacha na hÉireann i gcomhpháirtíochtaí 

daonnúla, forbartha agus síochána. Cothófar struchtúir 

solúbtha inmheánacha chun faisnéis faoi mheasúnú riosca 

a bhailiú agus a roinnt i gcomhair pleanála, cláir a leagan 

amach agus gníomhaíochta taidhleoireachta. Beidh an 

comhairliúchán seachtrach le raon leathan de 

chomhpháirtithe na hÉireann, in Éirinn agus in áiteanna 

eile, a dhéanann obair maidir leis an gcoinbhleacht, 

leochaileacht agus géarchéimeanna fada, fós mar chuid de 

seo. 
 

Treiseofar an comhordú, go háirithe leo seo a leanas: 
 

» Óglaigh na hÉireann agus an Roinn Cosanta maidir leis 

an tsíochánaíocht agus an choinbhleacht a chosc; 
 

» an Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais maidir le 

Mná, an tSíocháin agus an tSlándáil; 
 

» an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara maidir leis an 

ocras agus an cothú. 
 

 
 
 
 
 
 

Ag cosaint daoine agus iad ag 
gluaiseacht 

 

Bhí príomhról ag Éirinn, leis an Iordáin, sa 

chomhordú ar Chruinniú Mullaigh na Náisiún 

Aontaithe chun aghaidh a thabhairt ar 

ghluaiseachtaí móra dídeanaithe agus imirceach 

in 2016 a thug tíortha 

le chéile chun tacú le cur chuige níos daonnúla níos 

comhordaithe. Ba é seo an chéad uair a dhírigh 

cruinniú mullaigh de Cheannairí Stáit agus Rialtais ar 

ghluaiseachtaí móra dídeanaithe agus imirceach. 

Chuaigh taithí na hÉireann ar an imirce agus na naisc 

atá againn le diaspóra na hÉireann i bhfeidhm ar an 

ról lárnach a bhí ag Éirinn san imeacht stairiúil seo. 

Mar thoradh ar an dearbhú, cruthaíodh treoirphlean 

do fhreagairt idirnáisiúnta níos fearr. Leis an Dearbhú 

seo, a ghlac na ceannairí domhanda uile, réitíodh an 

bealach don Chomhshocrú Domhanda maidir le 

Dídeanaithe agus don Chomhshocrú Domhanda 

maidir leis an Imirce Shábháilte, Ordúil agus Rialta. 

Ghlac na Náisiúin Aontaithe leis an dá cheann i mí na 

Nollag 2018, agus tacóidh siad le cur chuige coiteann 

i leith dídeanaithe agus imirce, bunaithe ar 

phrionsabail ceannasachta stáit, comhroinnte 

freagrachta, 

neamh-idirdhealaithe agus chearta an duine. 
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C.4 Gníomhú ar son na haeráide 
 

Cuireann tionchar an athraithe aeráide isteach ar na hiarrachtaí 

ar fad a dhéantar chun na SDGanna a bhaint amach, agus 

bíonn sé ina chúis leis an riachtanas daonnúil. Cuirtear béim le 

SDG 13 gur gá tionchar a imirt ar chonairí fáis na dtíortha atá i 

mbéal forbartha chun todhchaí ísealcharbóin atá seasmhach ó 

thaobh na haeráide a bhunú. Tá athrú de dhíth chun cinntí do-

athraithe infheistíochta a bhraitheann ar bhreoslaí iontaise a 

sheachaint. Beidh an comhionannas inscne agus tacaíocht do 

ghluaiseachtaí sóisialta agus don chlaochlú institiúideach ina 

ngnéithe tábhachtacha chun uaillmhian a chothú maidir leis an 

ngníomhú ar son na haeráide agus mar bhonn le freagairt 

dhomhanda atá bunaithe ar dhaoine. Is dúshlán mór don ghlúin seo 

é an t-athrú aeráide a stopadh. 

 

Tá Éire ag tacú cheana féin le hiarrachtaí chun ardú teochta 

domhanda sa chéad seo a choinneáil i bhfad faoi bhun dhá chéim 

Celsius agus an méadú teochta a theorannú níos mó go dtí 1.5 

céim. Is rannpháirtí gníomhach muid i gCreat-Choinbhinsiún na 

Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide (UNFCCC) agus bhí ról 

mór againn i gComhaontú Pháras maidir leis an athrú aeráidexxiv 

a ghlacadh in 2015. Tá ról sonrach ag an gcomhar um fhorbairt, 

agus tacaítear le réitigh dóibh siúd a bhfuil an tionchar is mó ag an 

athrú aeráide orthu. Is tosaíocht é an t-oiriúnú mar gheall go mbeidh 

buntáistí móra don fhorbairt leis. 

Dírímid ar na hábhair imní is mó atá ag na daoine is leochailí i 
dtaobh éifeachtaí an athraithe aeráide a chur in iúl agus 
abhcóideacht a dhéanamh ar son leithdháiltí níos mó maoinithe don 
oiriúnú sa phobal. 

 

Cinnteoimid go mbeidh an comhar um fhorbairt oiriúnach don 

todhchaí tríd an ngníomhú ar son na haeráide a chomhtháthú 

san obair ar fad a dhéanaimid. Tá sé riachtanach go gcinntítear 

go bhfuil na daoine is boichte agus is leochailí - agus iad siúd is 

faide ar gcúl - gníomhach sa ghníomhú domhanda ar son na 

haeráide. Leanfaimid de thacaíocht a thabhairt do ghrúpa 

idirbheartaíochta na dTíortha is lú Forbairt i bpróisis idirnáisiúnta 

aeráide. Leanfaimid de cheisteanna inscne, athléimneachta, 

rialachais agus ceisteanna eile ceartais aeráide a chur chun cinn. 

Agus muid ag plé le stáit ina bhfuil coinbhleacht agus stáit 

leochaileacha, cuirfear béim ar shaincheisteanna aeráide, mar 

chúiseanna leis an éagobhsaíocht agus le baol láithreach nach mór 

aird a thabhairt air. Tá maoiniú uile na hÉireann don troid i gcoinne 

an athraithe aeráide neamhcheangailte agus bunaithe ar dheontais, 

agus tagann sé leis na SDGanna. Leanfaimid orainn ag caitheamh 

dua le trédhearcacht na faisnéise airgeadais maidir leis an aeráid. 

Seirbhísí tréidliachta do 

theaghlaigh tréadaithe 

i réigiún na Somáile san Aetóip mar a 

raibh triomach Grianghraf: Sonja 

Hyland 

 

 
Leanfaimid de leithdháiltí a mhéadú d’idirghabhálacha 

don ghníomhú ar son na haeráide. Gealltar i gClár 

an Rialtais go gcuirfidh Éire €175m ar a laghad 

ar fáil don mhaoiniú don troid i gcoinne an athraithe aeráide 

faoi 2020. Tá Éire ar an mbóthar ceart chun an gealltanas seo 

a chomhlíonadh agus Cúnamh Oifigiúil Forbartha ag méadú, 

agus leanfar den tuairisciú ar an gcaiteachas seo. Déanfar 

dúbailt ar a laghad ar chéatadán foriomlán an chúnaimh 

forbartha a thugaimid a áirítear mar mhaoiniú don troid i 

gcoinne an athraithe aeráide. Breathnófar go gníomhach ar 

níos mó obair a dhéanamh trí chomhpháirtithe iltaobhacha ar 

nuálaíocht agus ar shruthanna oiriúnacha maoinithe don troid 

ar son na haeráide. 

Sna hidirghabhálacha a dhéanaimid, is iad na cuspóirí soiléire a 

bheidh againn córais náisiúnta agus idirnáisiúnta níos cuimsithí a 

thógáil, aghaidh a thabhairt ar riachtanais na ndaoine is leochailí, 

agus an tuiscint gur cás práinneach é a chur chun cinn: 

» Fiosróimid cuir chuige nuálacha maidir le maoiniú, árachas 

riosca agus oiriúnú trí chomhpháirtithe iltaobhacha. Tá 

árachas riosca aeráide, cosc tubaiste, agus an bhéim ar an 

oiriúnú dírithe go soiléir ar riachtanas daonnúil a laghdú agus 

iad siúd atá i mbaol a bheith fágtha ar gcúl a chosaint. Mar 

chuid de seo, díreofar ar na réigiúin agus ar na daonraí is mó 

atá i mbaol ó bhagairtí aeráide. 

» Treiseofar an tacaíocht a thugaimid do Stáit oileánacha 

bheaga atá i mbéal forbartha. Bunaithe ar na caidrimh atá 

againn cheana, tacóimid le tionscnaimh a thugann freagairtí ar 

na dúshláin shonracha atá roimh stáit oileánacha bheaga atá i 

mbéal forbartha i réigiún Mhuir Chairib, an Aigéin Indiaigh agus 

an Aigéin Chiúin. Díreofar an fhreagairt il-earnála ar stáit 

oileánacha bheaga atá i mbéal forbartha atá incháilithe le 

haghaidh comhar forbartha agus scrúdófar raon beart, lena n-

áirítear cineálacha nua maoinithe don troid i gcoinne an 

athraithe aeráide, guth na stát oileánach beag atá i mbéal 

forbartha a mhéadú san idirbheartaíocht idirnáisiúnta i ndáil leis 

an aeráid agus tacaíocht a thabhairt d’idirghabhálacha a 

bhaineann go díreach leis na haigéin agus leis an ngeilleagar 

gorm. 
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Méadóidh Éire an maoiniú a chuireann sí ar fáil don 

ghníomhú ar son na haeráide mar chuid den 

chomhar idirnáisiúnta um fhorbairt. Ina theannta 

sin, tá straitéis á forbairt ag Éirinn chun an 

tacaíocht a thugaimid do Stáit oileánacha bheaga 

atá i mbéal forbartha a mhéadú, agus tá cuid acu 

nach bhfuil aon chosaint acu ó éifeachtaí an 

athraithe aeráide. 

 

 

Tá cáil mhór ar Éirinn as an ngníomhú ar son na haeráide um 

fhorbairt. Úsáidtear formhór mór an mhaoinithe a chuirimid ar fáil 

don troid i gcoinne an athraithe aeráide do ghníomhartha 

oiriúnaithe do na daoine is boichte. Trí straitéis nua, díreoimid ar na 

gníomhartha seo a fhorbairt agus ar an bpríomhpháirt atá ag an 

Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála ag dul i bhfeidhm ar 

shaincheisteanna a bhaineann leis an oiriúnú, Tíortha is lú forbairt 

agus Stáit oileánacha bheaga atá i mbéal forbartha. Leanfaimid de 

bhonn a chur faoin ngníomhú ar son na haeráide tríd an 

bhfoghlaim institiúideach agus acmhainn a mhéadú, lena n-airítear 

tríd an Ardán Foghlama um an Aeráid agus an Fhorbairtxxiv. 

Cuirfear na ceachtanna seo san áireamh sa chlárú agus sna cuir 

chuige agus cruthófar spás don nuálaíocht.

» Cinnteoimid go dtugtar tosaíocht don ghníomhú ar son na    

haeráide sna hidirghabhálacha ar fad a dhéantar i ndáil leis an 

mbia agus an talmhaíocht 

Beidh córais inbhuanaithe bhia mar bhunús leis an obair a 

dhéantar i ndáil leis an talmhaíocht, slabhraí luacha agus an 

earnáil phríobháideach a fhorbairt. Is céim thábhachtach i dtreo 

na cobhsaíochta i gcomhthéacsanna leochaileacha í an 

tseasmhacht i gcoinne dálaí drochaimsire a chothú agus a 

chinntiú gur féidir le daoine iad féin agus a dteaghlach a 

bheathú. Díreofar ar an talmhaíocht atá seasmhach i gcoinne 

na haeráide don fheirmeoir beag agus ar bharra cothaitheacha 

a tháirgeadh. Díreofar freisin ar an rochtain ar theicneolaíochtaí 

agus ar réitigh don fhuinneamh glan ar phraghas réasúnta do 

na daoine is boichte. Treiseofar an comhar le gnólachtaí 

Éireannacha agus le heagraíochtaí neamhrialtasacha chun an 

méid is mó eolais agus is féidir a scaipeadh agus an méid is mó 

teicneolaíochtaí agus is féidir a aistriú, chun maoiniú nuálach a 

fhorbairt agus chun an infheistíocht i dtionscnaimh a bhaineann 

go sonrach leis an aeráid a spreagadh. 

» Forbrófar tionscnamh nua maoinithe um na haigéin chun na 

féidearthachtaí a bhaineann leis an ngeilleagar gorm a 

fhiosrú do thíortha atá i mbéal forbartha lena n-áirítear 

stáit oileánacha bheaga atá i mbéal forbartha; I gcomhar le 

heagraíochtaí agus tionscnaimh Éireannacha agus 

idirnáisiúnta, d’fhéadfadh an tionscnamh seo cuidiú leis an 

ngníomhú ar son na haeráide ar roinnt bealaí, mar shampla, 

tríd an gcósta agus stoic éisc a bhainistiú go hinbhuanaithe; 

léarscáiliú ar ghrinneall na farraige; foinsí eile bia agus foinsí 

bia nár úsáideadh go dtí seo a sholáthar; agus fostaíocht níos 

mó a chur ar fáil do mhná i slabhraí luacha éisc. 

» Cinnteoimid go mbeidh na hidirghabhálacha oiriúnach don 

todhchaí trí phlé a dhéanamh ar shaincheisteanna i ndáil 

leis an aeráid chun córais a threisiú. Tá níos mó fianaise ag 

teacht chun cinn i ndáil leis na himpleachtaí atá ag an athrú 

aeráide ar rochtain bhunúsach ar sheirbhísí agus ar rialachas. 

Tá athruithe ar chórais oideachais agus ar chórais sláinte de 

dhíth chun ullmhúchán a dhéanamh do thionchar an athraithe 

aeráide agus chun freagairt a thabhairt ar an tionchar sin. 

Áirítear mar shamplaí de na hathruithe seo a bheith ag teacht 

roimh ualaí galair agus an fheasacht ar an aeráid a 

chomhtháthú le curaclaim scoile. D’fhéadfadh córais coimirce 

sóisialaí cabhrú leis an bhfulaingt a laghdú i gcás teagmhais 

aimsire. Breathnófar ar phleanáil atá níos córasaí agus ar 

ullmhúchán den chineál seo i ndáil le teagmhais aimsire 

d’fhonn an phleanáil a threisiú sna hidirghabhálacha ar fad. 
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Beidh sé tábhachtach freisin rannpháirtíocht níos láidre phobail agus 

oideachas san fhorbairt a chur chun cinn maidir leis an ngníomhú ar 

son na haeráide. Rachaidh dea-chleachtas a fhorbraítear sa 

chomhthéacs intíre, saineolas ó ranna tábhachtacha rialtais ar an 

tacaíocht iltaobhach agus dhéthaobhach, agus forbairtí ar leibhéal an 

Aontais Eorpaigh agus an domhain i bhfeidhm go leanúnach ar 

thacaíocht na hÉireann don ghníomhú ar son na haeráide. Méadóidh 

seo tionchar na hÉireann san Aontas Eorpach agus an tacaíocht a 

thugaimid don ghníomhú iltaobhach ar son na haeráide, i gcomhréir leis 

na tosaíochtaí beartais faoi UNFCCC, lena n-áirítear an comhionannas 

inscne. 
 

Treiseofar an comhordú, go háirithe leo seo a leanas: 
 

» an Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide 

agus Comhshaoil, maidir le plean chur chun feidhme na 

hÉireann maidir leis na SDGanna; agus comhordú a 

dhéanamh ar thacaíocht na hÉireann don ghníomhú 

agus do thionscnaimh dhomhanda ar son na haeráide, 

bunaithe ar shaineolas ó Ranna eile iomchuí rialtais. 

» an Roinn Oideachais agus Scileanna maidir leis an straitéis don 

Oideachas san Fhorbairt Inbhuanaithe agus tionscnamh 

Scoileanna Glasa na hÉireann. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gníomhú aeráide dóibh siúd is faide ar gcúl 
 

Oibríonn Éire go seasta chun guthanna 

na dtíortha is boichte agus is leochailí ó thaobh na haeráide de a 

chur chun cinn san idirbheartaíocht i ndáil leis an aeráid. Tacaímid 

go díreach le 

rannpháirtíocht na saineolaithe ó na Tíortha is Lú Forbairt agus ó Stáit 

oileánacha bheaga atá i mbéal forbartha i gCreat-Choinbhinsiún 

bliantúil na Náisiún Aontaithe ar Athrú Aeráide, agus i gComhaontú 

Pháras 2015 a chur chun feidhme. Tá ról ceannródaíoch ag Éirinn san 

Aontas Eorpach maidir le hidirbheartaíochtaí a bhaineann go sonrach 

le Tíortha is Lú Forbairt, agus comhordaíonn sí próiseas na Náisiún 

Aontaithe chun dlús a chur le gníomhú ar son na haeráide do Stáit 

oileánacha bheaga atá i mbéal forbartha. 

 

 Oibrímid leis na tíortha seo chun constaicí criticiúla ar dhul chun cinn 

agus réitigh chun iad a shárú a aithint, go háirithe san réimsí sin a 

théann i bhfeidhm go mór ar na daoine is boichte amhail cothú, 

talmhaíocht agus coimirce shóisialach. 
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C.5 Rialachas a threisiú 
 

Tá sé mar bhonn agus mar thaca leis na hiarrachtaí ar 

fad a dhéanaimid chun athrú claochlaitheach, torthaí 

ionchuimsitheacha agus cearta an duine a bhaint 

amach go ndéantar an rialachas a threisiú i gcomhair 

institiúidí éifeachtacha. Socraíonn an rialachas an chaoi a 

ndéantar cinntí i ndáil le coinbhleacht a réiteach, freagairt a 

thabhairt ar thurraingí, gníomhaíocht gheilleagrach a 

chumasú agus acmhainní a leithdháileadh agus a dhíriú ar 

an bhforbairt shóisialta. I gcás tíortha nach bhfuil struchtúir 

chobhsaí rialachais nó institiúidí feidhmiúcháin iontu, bíonn 

an éagobhsaíocht agus turraingí ina gcúiseanna leis an 

gcoinbhleacht agus leis an gcúlú san fhorbairt. Chun 

gníomhaíocht rathúil a bhaint amach ar son na haeráide, 

beidh rialachas láidir de dhíth: chun talmhaíocht agus 

cleachtais ghnó inbhuanaithe a chothú, chun rialú agus 

caomhnú éifeachtach a dhéanamh agus chun a chinntiú go 

dtugtar tosaíocht don oiriúnú agus do riachtanais na 

ndaoine is leochailí. Is bealach iad institiúidí éifeachtacha 

sa talmhaíocht, an cothú, an t-oideachas, an tsláinte agus 

an choimirce shóisialach, chun idirdhealú sa rochtain ar 

sheirbhísí agus sa soláthar seirbhísí a shárú agus a chosc. 

Tá timpeallachtaí láidre rialála agus cumasúcháin do na 

gnólachtaí uile – idir mhicrifhiontair agus comhlachtaí móra 

ilnáisiúnta a dhéanann infheistíocht thábhachtach – 

riachtanach chun acmhainní nádúrtha a bhainistiú agus 

chun an tairbhe is mó is féidir a bhaint as samhlacha don 

fhás geilleagrach atá ionchuimsitheach agus 

uileghabhálach. 
 

Ar leibhéal domhanda, beidh sé barrthábhachtach 

abhcóideacht a dhéanamh ar son chearta na ndaoine is 

faide a fágadh ar gcúl. Díreofar ar threisiú a dhéanamh ar 

an gcaoi a n-oibrímid chun institiúidí éifeachtacha a chothú 

i stáit leochaileacha agus ina bhfuil coinbhleacht 

mar chuid den fhreagairt a thabharfaimid ar Chlár Oibre na 

Náisiún Aontaithe chun ‘Síocháin a chothú’. 

Díreofar freisin orthu siúd is faide ar gcúl leis an rialachas 

domhanda um fhorbairt i réimsí éagsúla lena n-áirítear 

slándáil, trádáil, cumarsáid agus maoiniú. I gcomhréir le 

Clár Oibre Gníomhaíochta Addis Ababa 2015 maidir le 

Maoiniú don Fhorbairtxxv oibreoimid chun maoiniú um 

fhorbairt agus maoiniú príobháideach a eagrú chun na 

SDGanna a chur chun feidhme. Cinnteoimid go 

bhfreagróidh na ranníocaíochtaí a dhéanaimid le 

heagraíochtaí iltaobhacha do na tosaíochtaí beartais atá 

againn agus go ndírítear ar dtús orthu siúd is faide ar gcúl. 

Breathnófar freisin ar an gcaoi ar féidir leis an gcomhar um 

fhorbairt foinsí eile maoinithe um fhorbairt a chur ar fáil, 

lena n-áirítear maoiniú nuálach. Tacóimid le tíortha agus 

iad ag aistriú i dtreo stádas lárioncaim. Tá go leor de na 

tíortha ina raibh cláir um chomhar forbartha ag Éirinn le 

fada an lá ag bogadh i dtreo stádas athraithe forbartha, 

agus beidh impleachtaí aige sin do shreabha airgeadais ar 

lascaine. Tarlaíonn na haistrithe ag luasanna difriúla agus 

is féidir aisiompú a dhéanamh, go háirithe i 

gcomhthéacsanna leochaileacha. 

 

 
Oibreoimid i dtreo torthaí ionchuimsitheacha chun 

teacht orthu siúd is faide ar gcúl ar dtús trínár 

gcomhpháirtíochtaí go léir, ag aithint go mbíonn achar 

fada ama i gceist leis an gclaochlú institiúideach. Tá an cur 

chuige atá againn i gcomhréir le huaillmhian SDG 16 i ndáil 

leis an tsíocháin, ceartas agus institiúidí láidre, a fhéachann 

le cinnteoireacht fhreagrúil, ionchuimsitheach, 

rannpháirteach agus ionadaíoch a chinntiú ag gach leibhéal 

rialachais. I gcomhréir leis an athbhreithniú ar an mbeartas 

eachtrach, táimid tiomanta do chearta an duine a chosaint 

agus a chur chun cinn. 

Beidh fócas againn ar an gcaoi ar féidir le hinstitiúidí 

éifeachtacha aghaidh a thabhairt sa chinnteoireacht ar 

chomhionannas inscne, cearta mionlach, 

na riachtanais shainiúla a bhíonn ag daoine faoi 

mhíchumas agus rannpháirtíocht grúpaí imeallaithe. Ag 

teacht leis an tionchar domhanda atá againn agus an 

bhéim uileghabhálach ar institiúidí éifeachtacha, 

tacóimid le hidirghabhálacha sonracha chun an 

rialachas a threisiú: 

» Tacóimid le spás na sochaí sibhialta agus 

cosnóimid an spás sin. 

Aithnímid go bhfuil ról tábhachtach comhlántach ag an 

tsochaí shibhialta, eagraíochtaí pobail, na meáin agus 

gníomhaithe san earnáil phríobháideach maidir le 

córais agus rialachas sna córais a fhorbairt, a chothú 

agus a threisiú. Leanfaimid d’obair a dhéanamh le 

comhpháirtithe sa tsochaí shibhialta mar bhonn eolais 

leis an tionchar atá againn agus leis na 

hidirghabhálacha a dhéanaimid chun cearta an duine 

a chosaint. 

» Féachaimid le hinstitiúidí riachtanacha a threisiú 

agus úsáidfear córais rialtas nuair is iomchuí, 

chun tacú le tíortha imeacht go hinbhuanaithe 

féinmhaoinithe ón spleáchas ar Cúnamh Oifigiúil 

Forbartha. Tacóimid le córais lárnacha a threisiú do 

phróisis bainistíochta airgeadais phoiblí, 

iniúchóireachta agus bhreithiúnacha chun torthaí a 

fheabhsú sa soláthar seirbhíse, agus chun cuidiú leis 

an mbochtaineacht a laghdú, an fás geilleagrach, 

forbairt agus trádáil san earnáil phríobháideach. 

Oibreoimid trí chur chuige Ambasáide uile lena 

gcuimsítear gníomhartha polaitiúla, geilleagracha agus 

forbartha. 

» Oibreoimid chun an úsáid a bhaintear as acmhainní 

intíre agus riarachán chánach a threisiú. Trínár 

gcomhpháirtíochtaí déthaobhacha, féachfaimid leis an 

tionchar forbartha is mó is féidir a bhaint as gach foinse 

maoinithe i dtíortha atá i mbéal forbartha, lena n-

áirítear gníomhaíocht agus infheistíocht san earnáil 

phríobháideach. Forbróimid an obair forbartha 

acmhainne a dhéanaimid cheana le riaracháin 

chánach. Bainfear an leas is mó is féidir as deiseanna 

chun comhoibriú a dhéanamh le hinstitiúidí airgeadais 

réigiúnacha agus idirnáisiúnta chun cuir chuige 

éifeachtacha a fhorbairt. 
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An tAire Stáit Ciarán Cannon T.D. ar a bhfuil freagracht ar leith as an 

Diaspóra agus Forbairt Idirnáisiúnta ag ceiliúradh Bród Hanáí 2018. 

Grianghraf: Truong Van Vi 

 
 

 
 

 
 

 

Tá tionscnamh uile-Rialtais chun tacú le 

cáin a úsáid agus a bhailiú i dtíortha atá i 

mbéal forbartha ag céim an-fhorbartha. 

Cuideoidh an comhoibriú seo idir an Roinn 

Airgeadais, na Coimisinéirí Ioncaim agus an 

Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála le 

foinsí airgeadais intíre a ghiniúint le 

haghaidh forbartha. 

 
 

 
 

» Oibreoimid le rialtais chomhpháirtíochta chun fás 

geilleagrach agus trádáil ionchuimsitheach a chur 

chun cinn. Féachfaimid le héiceachóras rathúil de 

mhicreaghnólachtaí, gnólachtaí beaga agus gnólachtaí 

meánmhéide i dtíortha i mbéal forbartha a chumasú 

agus cuirfear béim ar leith ar thacaíocht theicniúil, 

airgeadais agus meantóireachta. Leanfaimid freisin ag 

cuidiú le tíortha i mbéal forbartha chun acmhainn agus 

bonneagar trádála intíre agus idirnáisiúnta a thógáil 

chun a chinntiú gur féidir leo leas a bhaint as na 

buntáistí geilleagracha a bhaineann le níos mó 

deiseanna trádála réigiúnaí agus domhanda. 

 

» Tacóimid le tionscnaimh lena bhféachtar leis an trádáil 

agus an infheistíocht a chothú. Is ócáid shuaitheanta é 

Fóram Eacnamaíoch na hAfraice-na hÉireann lena 

gcuirtear deis thábhachtach líonraithe ar fáil do 

ghnólachtaí na hAfraice agus na hÉireann chun 

deiseanna san Afraic a phlé agus réimsí trádála agus 

infheistíochta a aithint a rachaidh chun tairbhe den 

cheachtar acu. Féachfaimid leis an leas is mó is féidir a 

bhaint as deiseanna trí chomhpháirtíochtaí na hÉireann 

leis na hinstitiúidí réigiúnacha agus idirnáisiúnta 

airgeadais, agus trí ionstraimí infheistíochta agus 

comhair um fhorbairt na hEorpa. Cuirfimid freisin 

leis an obair rathúil a rinneamar le déanaí lenar 

nascadh údarás infheistíochta, gnólachtaí 

talmhaíochta agus institiúidí poiblí lena macasamhail, 

chun tacú leis an trádáil a leathnú. 
 

 
 

Chun SDG 16 a thabhairt chun críche, cuirfear leis an 

gcomhordú agus leis an bhfoghlaim a dhéantar faoi láthair 

maidir le cearta an duine, inscne, coinbhleacht a réiteach, 

agus obair shíochána, daonnúil agus forbartha. Aithnímid gur 

gá dúinn dul i ngleic leis na comhthéacsanna áitiúla polaitiúla 

ina dtarlaíonn an fhorbairt chun idirghabhálacha oiriúnacha 

solúbtha a dhearadh. Cuirfimid leis an gcumas atá againn 

cúinsí polaitiúla agus geilleagracha a thuiscint, anailísí 

leanúnacha a dhéanamh ar fud na n-idirghabhálacha go léir, 

agus an clárú agus abhcóideacht a oiriúnú de réir mar is gá. 

Treiseoidh cláir sholúbtha fhreagrúla, chomh maith le 

meastóireacht agus foghlaim chríochnúil thráthúil, an 

comhordú agus comhleanúnachas inmheánach. Cuirfidh sé 

seo bonn fianaise níos láidre ar fáil chun cumarsáid a 

dhéanamh faoin bhforbairt in Éirinn, agus chun tionchar a 

imirt ar an mbeartas um fhorbairt ag fóraim idirnáisiúnta. 
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An tsochaí shibhialta a chosaint 
 

Tugann sochaí shibhialta láidir neamhspleách 

ionchuimsitheach cumhacht do phobail, cuireann sé leis an 

dea-rialachas agus soláthraíonn sé guth dóibh siúd is faide ar 

gcúl. Tá Éire ag tacú le fada an lá le ról na sochaí sibhialta 

mar phríomhcheist i ndáil le cearta an duine. Agus Éire ar 

Chomhairle na Náisiún Aontaithe um Chearta an Duine, 

thacaigh sí le ceart na sochaí sibhialta ar spásanna sábháilte 

faoi chosaint chun oibriú iontu d’fhonn a chinntiú go gcuirtear 

comhionannas, cuntasacht agus riail an dlí chun cinn. Le linn 

an ama sin, rinne Éire éascú ar an gcéad Rún ó na Náisiúin 

Aontaithe maidir le spás na sochaí sibhialta. Is foinse 

thábhachtach cosanta é dóibh siúd is faide ar gcúl go 

gcuirtear tábhacht na sochaí sibhialta ar an gclár oibre 

idirnáisiúnta um chearta an duine. 
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Tugann trí ghrúpa idirghabhálacha a dhíríonn ar an gcosaint, ar bhia agus ar dhaoine deis d'Éirinn chun ról ceannaireachta 

a ghlacadh agus na luachanna, an taithí agus na buanna atá againn a fhorbairt. Le chéile, is bealach iad na 

hidirghabhálacha seo chun an comhar um fhorbairt a dhíriú orthu siúd is faide ar gcúl ar dtús agus ar na tosaíochtaí 

beartais atá againn: an comhionannas inscne, riachtanas daonnúil a laghdú, gníomhú ar son na haeráide agus rialachas a 

threisiú. 
 

 

 
 
 

 
 
 

D.1 Cosaint 
 

Baineann an chéad ghrúpa idirghabhálacha leis an 
gcosaint. 

Dírímid ar na daoine is mó atá i mbaol a bheith fágtha ar 
gcúl, na daoine is leochailí i dtaobh coinbhleachta agus 
éifeachtaí an athraithe aeráide agus daoine atá beo bocht. 
Mar gheall ar an 60 bliain a chaitheamar ag plé leis an 
tsíochánaíocht, tá tuiscint shoiléir ag Éirinn ar thionchar na 
gcoinbhleachtaí atá ag tarlú ar fud na cruinne. Mar thoradh 
ar an taithí atá againn ar oileán na hÉireann ar an 
gcoinbhleacht agus ar an bpróiseas leanúnach síochána 
agus athmhuintearais, rinneadh infheistíocht in oideachas 
agus taighde maidir le coinbhleacht a chosc agus na 
bunchúiseanna a bhíonn leis an gcoinbhleacht. Gné eile is 
ea oidhreacht stairiúil ghorta na hÉireann - an Gorta Mór - 
agus an eisimirce ollmhór a tharla ina dhiaidh sin. Mar 
gheall ar an taithí atá againn féin ar an tsíocháin, ar an 
gcoinbhleacht agus ar an tubaiste, tagann an bhéim ar an 
gcosaint go maith lenár scéal féin agus le dlúthpháirtíocht 
na hÉireann. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Suíomh Qoloji do dhaoine díláithrithe, réigiún na Somáile, an 

Aetóip. Grianghraf: Johan Borgstam 

 

 
Leis na hidirghabhálacha, cuirfimid leis an ngaol idir 

obair shíochánaíochta agus obair réitithe 

coinbhleachta, rannpháirtíocht pholaitiúil, comhar um 

fhorbairt agus gníomhaíocht dhaonnúil na hÉireann. Tá 

traidisiún láidir tiomanta ag Éirinn sa ghníomhaíocht 

dhaonnúil phrionsabálta tríd an gcomhar um fhorbairt. Tá 

sé seo ag teacht leis na SDGanna, go háirithe SDG 2 

deireadh a chur le hocras agus SDG 16 síocháin, ceartas 

agus institiúidí láidre. Tá freagairt na hÉireann ar 

ghéarchéimeanna bunaithe ar thiomantas láidir don dlí 

daonnúil idirnáisiúnta, lena n-áirítear dlí chearta an duine 

agus, nuair is infheidhme dlí idirnáisiúnta daonnúil agus tá 

sé bunaithe freisin ar mhaoiniú solúbtha, tráthúil a sholáthar 

bunaithe ar phrionsabal an neamhspleáchais, na 

neodrachta, na neamhchlaontachta agus na daonnachta. 

Leanfar den rannpháirtíocht dhaonnúil a bhunú ar 

riachtanas agus tabharfar tosaíocht do ghéarchéimeanna 

dearmadta. Réimsí eile don chomhordú a luíonn leis an 

gcomhar um fhorbairt is ea cur chuige na hÉireann i leith 

tubaistí a chosc agus i leith gluaiseacht daoine. Treiseofar 

na hidirghabhálacha ar trí bhealach: 

» Trí chomhordú níos fearr ar fud an Rialtais a 

chinntiú, san obair a dhéanaimid maidir le 

leochaileacht, coinbhleacht agus géarchéimeanna 

fada. Aithníodh go hidirnáisiúnta taithí na hÉireann féin 

ar an tsíocháin agus athmhuintearas a chothú agus a 

chur chun cinn, agus rachaidh sí i bhfeidhm ar na 

hidirghabhálacha a dhéanaimid nuair is ábhartha agus 

nuair is iomchuí. Déanfaimid an comhoibriú atá ann 

cheana a dhaingniú agus a fheabhsú trí Chiste 

Cobhsaíochta na Roinne Gnóthaí Eachtracha agus 

Trádála, agus treiseofar an acmhainn atá againn chun 

freagairt thapa chomhordaithe a thabhairt ar 

ghéarchéimeanna a tharlaíonn gan choinne. Bainfimid 

úsáid as na próisis chun an chéad Phlean 

Gníomhaíochta Náisiúnta eile maidir le Mná, an 

tSíocháin agus an tSlándáil a fhorbairt, agus chun 

Comhbheartas Slándála agus Cosanta (CSDP) an 

Aontais Eorpaigh a chur chun feidhme chun 

idirghníomhaíocht a fheabhsú. 
 

Is deis é an comhoibriú níos éifeachtaí idir ranna ar 

ghnéithe idirnáisiúnta de chearta an duine, 

idirghabháil, dí-armáil, neamhleathadh, 

síochánaíocht, tubaistí a chosc, 
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Buaileann an tAire Stáit Ciarán 

Cannon le leanaí i gcampa 

dídeanaithe Nduta, an Tansáin. 

Grianghraf: RGET 

» Tríd an bhéim a leagtar ar bhia agus seirbhísí 

bunúsacha a sholáthar le linn éigeandálaí a 

dhaingniú. Dírímid freagraí daonnúla ar bhia agus 

airgead tirim a sholáthar do dhaoine le go mbeidh rud 

le hithe acu, chomh maith le fothain bhunúsach agus 

seirbhísí sláintíochta agus sláinte. 

Aithnímid na leochaileachtaí atá ann i gcás ban, cailíní 

agus buachaillí i suíomhanna éigeandála, agus táimid 

meáite ar obair ar chórais sláinte gnéis agus atáirgthe 

a chur chun cinn sna suíomhanna seo. Beidh an t-

oideachas ina thosaíocht eile i gcásanna éigeandála. 

Díreoimid ar chórais a bhunú agus a chothabháil mar 

bhonn don atógáil amach anseo agus institiúidí 

éifeachtacha a thógáil don tsíocháin agus don 

fhorbairt. Tacóimid le nuálaíocht leanúnach chun 

freastal ar riachtanas daonnúil agus rachaimid i ngleic 

léi. 
 

agus foréigean ar bhonn inscne chun 

comhleanúnachas agus foghlaim a mhéadú. 

Rachaimid i mbun cainte le páirtithe leasmhara 

seachtracha freisin. 

 

Oibreoimid i gcomhar leis an bPáipéar Bán ón 

mbliain 2015 maidir le Cosaint chun Institiúid nua um 

Thacaíocht Síochána agus Oiliúint Ceannaireachta a 

fhorbairt. 

Cuirfidh an tionscnamh seo le forbairt fhoriomlán 

eolais agus taithí i réimse na síochána agus sa 

choinbhleacht a réiteach, agus beidh grúpa leathan 

páirtithe leasmhara Éireannacha páirteach ann, lena 

n-áirítear an Rialtas, na fórsaí armtha, an Garda 

Síochána, an tsochaí shibhialta, taighdeoirí agus 

gníomhaithe. 

» Trí chuir chuige réigiúnacha a fhorbairt chun 

déileáil le héagobhsaíocht, coinbhleacht agus 

éigeandálaí a bhfuil impleachtaí trasteorann leo. 

Is féidir le hanailís, comhoibriú agus torthaí 

comhroinnte réigiúnacha éascú a dhéanamh ar 

fhreagairtí níos éifeachtaí ar choinbhleacht, 

saincheisteanna a bhaineann le gluaiseacht daoine, 

bagairtí aeráide agus gnáth-idirghníomhaíochtaí 

polaitiúla, geilleagracha agus sóisialta. Déanfaimid 

comhordú ar ár n-acmhainní go léir - ar fud an 

Rialtais in Éirinn, i líonra na nAmbasáidí agus le 

comhpháirtithe ábhartha, lena n-áirítear an tAontas 

Afracach agus an Eagraíocht um Shlándáil agus 

Comhoibriú san Eoraip nuair is iomchuí - chun cur 

chuige réigiúnach a fhorbairt i réimsí 

rannpháirtíochta reatha, lena n-áirítear 

géarchéimeanna i gCorn na hAfraice. 
 

Díreoimid iarrachtaí freisin ar an Meánoirthear chun 

caidreamh le réimeas reatha agus le hidirghabhálaithe 

réigiúnacha a chothabháil agus tionchar a imirt orthu, 

chun cobhsaíocht sa réigiún a chur chun cinn, chun 

cúnamh éifeachtach daonnúil a sholáthar, agus chun 

rialachas agus institiúidí éifeachtacha a threisiú in 

oirchill iarrachtaí móra atógála. 

 

 

 
 

Daoine a bhfuil tionchar ag an 

ngéarchéim orthu i gcroílár na 

freagartha daonnúla 
 

Reáchtáladh an chéad Chruinniú Mullaigh Domhanda 

riamh maidir le Cúrsaí Daonnúla in Iostanbúl i mí na 

Bealtaine 2016, agus bhí oiread agus 9000 duine ó 

173 Ballstát rannpháirteach ann. Ba chloch mhíle 

thábhachtach í maidir le freagairtí daonnúla 

domhanda a mhúnlú. Mar ullmhúchán, reáchtáil Éire 

an t-aon chruinniú mullaigh náisiúnta agus bhí 230 

rannpháirtí i láthair ann. Ba í an 

phríomhtheachtaireacht a d'eascair as na 

comhairliúcháin gur chóir go mbeadh daoine ar a 

bhfuil tionchar ag an ngéarchéim i gcroílár gach 

freagartha daonnúla. Le toscaireacht 

faoi cheannas an Uachtaráin Uí Uigín, chuir Éire an 

pointe seo in iúl go láidir ag an gCruinniú Mullaigh in 

Iostanbúl, agus cinntíodh go raibh an prionsabal seo 

leabaithe sna bunghealltanais a glacadh, lena n-

áirítear na naisc idir obair dhaonnúil 

agus obair forbartha a fheabhsú; tacaíocht 

do phobail díláithrithe agus do phobail aíochta a 

fheabhsú; solúbthacht an mhaoinithe dhaonnúil a 

mhéadú; agus freagairt a thabhairt ar an 

bhforéigean ar bhonn inscne i gcásanna 

éigeandála. 
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D.2 Bia 
 

Baineann an dara grúpa idirghabhálacha le bia agus an 

talmhaíocht. Tá taithí na hÉireann ar an ocras fós le sonrú 

ionainn agus tugann sí ugach dúinn aghaidh a thabhairt 

láithreach bonn ar an tionchar a bhíonn ag an ocras agus 

ag an tearc-chothú agus ar na cúinsí struchtúrtha is cúis 

leo. Bunaítear rannpháirtíocht na hÉireann le córais agus 

margaí domhanda bia ar an athrú mór ar an talmhaíocht in 

Éirinn agus ar an nuálaíocht theicneolaíoch agus 

mhargaidh agus taighde sa réimse sin. D’fhorbair Éire cur 

chuige uathúil comhpháirtíochta maidir le fairsingiú, luach a 

mhéadú agus caighdeáin sábháilteachta bia. Breathnófar 

ar na féidearthachtaí a bhaineann le leas a bhaint as an 

saineolas agus as an taithí seo agus sainaithneoimid 

sineirgí a chuirfidh leis an gcomhar um fhorbairt. Is éard a 

bheidh i gceist leis seo ceachtanna athraithe a roinnt le 

tíortha atá i mbéal forbartha nuair is iomchuí. Gné eile is ea 

dúshláin chomhroinnte maidir le hoiriúnú do chonairí 

inbhuanaithe. Nascfaidh an cur chuige seo an obair a 

dhéanaimid maidir le cothú, bia agus fás geilleagrach 

uileghabhálach le gníomhaíochtaí Éireannacha san am a 

chuaigh thart agus gníomhaíochtaí reatha sna réimsí seo. 
 

Tá sé ar cheann de phríomhbheartais eachtracha na 

hÉireann an bhochtaineacht agus an t-ocras a 

chomhrac, rud a léiríonn fócas stairiúil chomhar na 

hÉireann um fhorbairt. Mar a chumhdaítear le SDG 1 

deireadh a chur le bochtaineacht agus SDG 2 deireadh a 

chur le hocras, tá an cuspóir seo fós i gcroílár an chláir 

oibre idirnáisiúnta um fhorbairt, agus éilítear le SDG 13 

athrú ar son na haeráide go dtabharfar freagairt 

dhomhanda chun an t-athrú aeráide agus an tionchar atá 

aige a chomhrac. Baineann téama na hinbhuanaitheachta 

le cuid mhór de na SDGanna, go háirithe SDG 1 deireadh a 

chur le bochtaineacht, SDG 2 deireadh a chur le hocras, 

SDG 5 comhionannas inscne, SDG 8 obair fhónta agus fás 

sa gheilleagar, SDG 14 an saol faoi uisce, SDG 15 an saol 

ar an talamh agus SDG 16 síocháin, ceartas agus institiúidí 

láidre. 
 

Beidh cur chuige forásach againn maidir le córais bhia a 

chuireann leis an teist atá orainn maidir leis na daoine is 

boichte a shroicheadh, dul i ngleic leis an ocras agus slite 

beatha inbhuanaithe a chothú. Cuimsíonn creat SDG cuir 

chuige atá seasmhach ó thaobh na haeráide agus cuir 

chuige agrai-éiceolaíocha atá ag teacht chun cinn maidir 

leis an talmhaíocht agus táirgeadh bia. Leathnaíonn sé 

sainchúram na talmhaíochta chun níos mó ná na calraí 

riachtanacha a sholáthar ach chun slándáil áitiúil bhia agus 

cothaithe a chinntiú, acmhainní nádúrtha agus seirbhísí 

éiceachórais a chosaint, oiriúnú don athrú aeráide agus an 

t-athrú aeráide a mhaolú freisin. Athróidh an cur chuige atá 

againn i leith idirghabhálacha bia ar thrí bhealach: 

 
 

» Tríd an gcur chuige atá againn maidir le hocras agus 

an tearc-chothú a athnuachan.  Breithneofar le cur 

chuige córasach na hidirghníomhaíochtaí idir na córais 

bhitheolaíocha, gheilleagracha agus shóisialta a 

bhaineann le bia a tháirgeadh, a dháileadh agus a 

chaitheamh. Leanfaimid orainn ag cur béime ar bhealaí 

chun méadú a chur ar an gcothú ar leibhéal na tíre 

d’fhonn aghaidh a thabhairt ar an tearc-chothú, agus 

feabhsaítear nasc leis an tearc-chothú géar a 

bhainistiú. Tabharfar aird ar na naisc idir an gá atá ag 

teacht chun cinn le córais bhia a réiteach, ról an 

chothaithe sa nasc forbartha daonnúla, an t-oiriúnú 

aeráide, an neamhionannas inscne agus 

rannpháirtíocht leis an earnáil phríobháideach agus 

déanfar iarracht speisialta ina leith. Sa fhreagairt 

chomhtháite seo, treiseofar an chaoi a n-oibrímid leis 

agus tríd an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara, agus 

comhlachtaí eile lena n-áirítear Teagasc agus 

ollscoileanna na hÉireann. Beidh sé mar chuid de seo 

fós gnéithe inmhacasamhlaithe dár dtaithí féin a aithint. 
 

In 2022 déanfaidh Éire comóradh 175 bliain ar an 

nGorta Mór. Trí rannpháirtíocht i gCoiste 

Cuimhneacháin Náisiúnta an Ghorta Mhóir, 

féachfaimid le taighde a chothú ar thaithí na 

hÉireann agus feasacht a mhúscailt ar thaithí na 

hÉireann mar bhonn le habhcóideacht na hÉireann 

ar son deireadh a chur leis an ngorta agus leis an 

ocras ar fud an domhain. D’fhéadfaí taighde a 

bhunú ar earnálacha taighde agus forbartha na 

hÉireann, i gcomhar le cuideachtaí agraibhia 

Éireannacha agus ilnáisiúnta. 

 

Kennedy Masamba, Eolaí Taighde i réimse na Talmhaíochta ag 

Stáisiún Taighde Bvumbwe in Thyolo, an Mhaláiv. 

Grianghraf: International Potato Centre 
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» Tríd an mbéim a chuirimid ar mhargaí talmhaíochta a 

mhéadú agus infheistíocht a dhéanamh san 

fhorbairt, lena n-áirítear naisc leis an earnáil 

phríobháideach in Éirinn. Tá an t-aistriú eolais, nasc 

idir feirmeoirí agus margaí agus rochtain ar 

chreidmheas agus infheistíocht tábhachtach chun 

talmhaíocht a chur chun cinn san fhorbairt. Cuirfimid 

leis an dea-chleachtas maidir le haistriú eolais idir 

eagraíochtaí Éireannacha agus a macasamhail i 

dtíortha atá i mbéal forbartha. 

Beidh Clár Forbartha Agraibhia na hAfraice 

barrthábhachtach i gcomhpháirtíochtaí a fhorbairt idir 

earnáil agraibhia na hÉireann agus cuideachtaí na 

hAfraice chun tacaíocht a thabhairt don fhás 

inbhuanaithe, an tionscal áitiúil bia a fhás chun tairbhe 

daoine bochta, margaí a chruthú do tháirgí áitiúla 

agus naisc thacaíochta idir Éire agus an Afraic. 

Leathnóimid Clár Forbartha Agraibhia na hAfraice trí 

líon na dtíortha incháilithe a mhéadú, trí athiontráil a 

cheadú do rannpháirtithe Éireannacha a ghlac páirt sa 

chlár roimhe seo agus trí iniúchadh a dhéanamh ar an 

bhféidearthacht go ndéanfaí infheistíocht i 

bhfiontraíocht ban agus ionuithe nuálaíochta aeráide. 
 

D’fhéadfaí dul i gcomhar le Fiontraíocht Éireann agus 

Cónaidhm Ghnólachtaí agus Fhostóirí na hÉireann 

(IBEC). Le comhpháirtithe iltaobhacha, leanfaimid 

d’infheistíocht a dhéanamh i dtaighde ábhartha a 

dhéanamh ar an talmhaíocht, an cothú agus an aeráid. 

Fiosróimid comhpháirtíochtaí nua le Bainc Forbartha 

iltaobhacha agus réigiúnacha, agus trí ionstraimí an 

Aontais Eorpaigh, méadóimid an tuiscint atá againn ar 

an maoiniú nuálach agus cumaisc don talmhaíocht 

agus do phoist a chruthú agus an bhaint atá againn leis 

an maoiniú freisin. 

» Trí thacaíocht a thabhairt don fhás 

ionchuimsitheach gheilleagrach i réimse na 

talmhaíochta, go háirithe do mhná agus do 

dhaoine óga. Agus muid ag obair go domhanda agus 

go náisiúnta is é an tosaíocht a bheidh againn cabhrú 

le timpeallachtaí cumasaithe ionchuimsitheacha a 

chruthú inar féidir le gnólachtaí dul chun cinn a 

dhéanamh, agus inar féidir leis an tsochaí uile na 

buntáistí a bhaineann leis an bhfás geilleagrach a 

roinnt ar bhealach inbhuanaithe. Sna hidirghabhálacha 

go léir a dhéanaimid, beidh sé ina thosaíocht an fás 

inbhuanaithe geilleagrach a chur chun cinn lena 

gcruthaítear an líon is mó post fónta agus is féidir do 

gach duine. Aithneoimid comhpháirtithe féideartha san 

earnáil phríobháideach agus déanfaimid ár ndícheall 

gnó agus margaí a dhéanamh níos fearr do dhaoine 

bochta. 
 

Beidh an talmhaíocht ina tosaíocht shonrach sa 

tionscnamh nua maoinithe chun mná a chumasú go 

geilleagrach. Breathnófar ar na féidearthachtaí atá 

ann dul i gcomhar leis an Roinn Talmhaíochta, Bia 

agus Mara, agus rudaí a fhoghlaim ó thionscnamh na 

Roinne darb ainm Dlús a chur le Gnólachtaí 

Nuathionscanta Tuaithe a Chruthú, chun an 

fhiontraíocht a chur chun cinn i measc na ban agus ó 

thionscnaimh eile trí chomhpháirtithe iltaobhacha. 

D’fhéadfadh sé go gcuirfeadh an tionscnamh 

maoinithe um na haigéin dlús leis an ngníomhaíocht 

agus le fostaíocht – go háirithe do mhná – i réimse an 

iascaigh, an dobharshaothraithe agus an bhainistithe 

inbhuanaithe cósta. Gné eile is ea infheistíocht a 

dhéanamh i scileanna agus daoine, ionas go rachaidh 

deiseanna gnó agus fostaíochta chun tairbhe dóibh 

siúd atá i mbaol a bheith fágtha ar gcúl, go háirithe 

mná agus daoine óga. 

 

 

 

Freagairt na hÉireann ar an ocras 
domhanda 

 

Agus an tuarascáil ón tascfhórsa maidir le hocras 

2008 ina spreagadh dúinn, tá ról lárnach ag Éirinn sa 

Ghluaiseacht um Chothú a Fheabhsú ó thráth a 

bunaithe in 2010. Éascaíonn Éire an líonra deontóirí 

domhanda agus chuidigh sí leis an gcreat 

monatóireachta agus meastóireachta a mhúnlú. 

Leanann Éire ag cur leis an ngníomhaíocht pholaitiúil 

idirnáisiúnta maidir le cothú, lena n-áirítear trí 

thacaíocht a thabhairt do Rún na Náisiún Aontaithe 

um Dheich mBliana Gníomhaíochta i gcoinne an 

mhíchothaithe 2016-2025. Bhí ról ríthábhachtach ag 

ionadaithe Éireannacha sa Treoirghrúpa don 

Ghluaiseacht um Chothú a Fheabhsú, cheap Ard-

Rúnaí na Náisiún Aontaithe Mary Robinson agus Tom 

Arnold sa treoirghrúpa. Tá an cothú anois ina chuid 

dhílis de phleananna tíre agus gníomhaíochtaí 

comhordaithe sa tsláinte, an talmhaíocht, an t-

oideachas, an choimirce shóisialach, agus cumhachtú 

ban. Tacaíonn Éire lena leithéid de phleananna i 

dtíortha lena n-áirítear an Mhaláiv agus an Aetóip, 

agus cuirtear le laghduithe leanúnacha ar a choitianta 

atá bac ar an bhforbairt i measc leanaí faoi bhun cúig 

bliana d'aois. 
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D.3 Daoine 
 

Baineann an tríú grúpa idirghabhálacha le daoine. Is iad 

daoine bun agus barr chomhar na hÉireann um fhorbairt. Is 

léiriú ar shuim, flaithiúlacht agus dlúthpháirtíocht na 

hÉireann le fada an lá na naisc atá againn le daoine in 

áiteanna i bhfad i gcéin. Beidh traidisiún fada 

rannpháirtíochta na hÉireann in earnáil na forbartha 

sóisialta, go háirithe san oideachas agus sa tsláinte, ina 

chuid lárnach den chomhar um fhorbairt fós. Trí 

dheiseanna a aithint agus a fhorbairt don mhalartú 

institiúideach agus don fhoghlaim maidir le córais sláinte, 

oideachas agus státseirbhís a athchóiriú, cabhrófar le 

comhpháirtíochtaí a chruthú don todhchaí. Is cuid lárnach 

de seo iad na scéalta seo a thabhairt abhaile agus naisc 

idir daoine a athnuachan. 
 

Baineann claochlú geilleagrach na hÉireann féin le 

rochtain a fháil ar oideachas ardchaighdeáin, agus 

baineann cuid mhaith de cháil na hÉireann san Afraic 

leis an obair a rinne oideachasóirí na hÉireann ann. Tá 

go leor le roinnt ag Éirinn maidir le córais sláinte a 

fhorbairt agus a fheabhsú. Tá dochtúirí agus altraí 

Éireannacha ag oibriú ar fud na hAfraice le blianta fada. 

Tá cáil mhaith orainn mar gheall ar an tús maith seo, 

agus freagairt éifeachtach na hÉireann ar an bpaindéim 

VEID agus ar ghéarchéim Ebola. 
 

Treiseofar na hidirghabhálacha i réimse na sláinte, an 

oideachais agus na coimirce sóisialaí chun cabhrú leo 

siúd is faide ar gcúl ar dtús. Tríd an obair a dhéanaimid a 

chur i gcomhréir le SDG 1 deireadh a chur leis an 

mbochtaineacht, SDG 3 dea-shláinte agus dea-fholláine, 

SDG 4 oideachas den scoth agus SDG 5 comhionannas 

inscne, léirítear leanúnachas sa bhéim mhór a chuireann 

Éire ar an mbochtaineacht a laghdú, ar an tsláinte agus ar 

an oideachas, go háirithe do mhná agus do chailíní. 

Cuirtear béim freisin ar SDG 10 neamhionannas 

laghdaithe.  Tógfaimid institiúidí éifeachtacha le haghaidh 

torthaí ionchuimsitheacha, i dtreo rochtain uilíoch ar an 

gcúram sláinte, an t-oideachas agus an choimirce 

shóisialach. Beidh treoir againn ón ngá atá ann aghaidh a 

thabhairt ar na bearnaí san oideachas, sa tsláinte agus sa 

chothú, agus an gá atá ann an ceann is fearr a fháil ar an 

eisiamh sóisialta agus ar an idirdhealú. Díreoimid ar 

sholáthar seirbhísí sóisialta do na daoine is leochailí, agus 

díreofar go háirithe ar thorthaí feabhsaithe do mhná agus 

do chailíní, do mhionlaigh agus ar dhaoine atá faoi 

mhíchumas a ionchuimsiú. 

 
Treiseofar na hidirghabhálacha sna réimsí seo ar trí 

bhealach: 

» Cuirfear leis an tacaíocht don oideachas, go háirithe 

do chailíní in éigeandálaí. Tacaíonn Éire le 

hoideachas ardchaighdeáin mar cheart atá ag gach 

leanbh. Aithnímid go gceiltear an t-oideachas ar 

chailíní níos minice ná buachaillí agus go mbíonn 

buntáistí sóisialta agus geilleagracha ar oideachas a 

chur ar chailíní do na cailíní féin agus don tsochaí trí 

chéile. Oibreoimid chun rochtain ar oideachas 

ardchaighdeáin do chailíní a mhéadú trí chórais 

oideachais a threisiú i gceantair iargúlta agus i 

gceantair nach ndéantar freastal maith orthu, tacófar le 

tionscnaimh scoile pobail, scoláireachtaí spriocdhírithe 

agus bearta coimirce sóisialaí. Díreofar freisin ar 

leanúnachas an oideachais do leanaí agus do dhaoine 

óga a dtéann coinbhleacht agus géarchéimeanna eile i 

bhfeidhm orthu. 
 

Tá an t-oideachas ríthábhachtach freisin chun 

scileanna a fhorbairt agus mar bhonn leis an ngníomhú 

ar son na haeráide sa todhchaí.  Infheisteoimid i 

scileanna a fhorbairt agus i gcláir fostaíochta do 

dhaoine óga faoi mhíbhuntáiste. Bainfear seo amach 

go páirteach trí na tionscnaimh nua mhaoinithe um 

Chumhachtú Geilleagrach na mBan agus um na 

hAigéin, agus trí idirghabhálacha comhlántacha i ndáil 

le bia agus an cothú. Cuirfear freisin leis an gcohórt 

d’iarchéimithe oilte i dtíortha atá i mbéal forbartha trí 

Scéim athnuaite Comhaltachta. 

 

 

 

 

An Tánaiste Simon Coveney T.D. ag bualadh le parlaimint 

scoile ag campa Dídeanaithe Palaistíneacha UNRWA 

in Jalazone, an Bruach 

Thiar. Grianghraf: C. 

Donoghue 
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Tugann an Tánaiste Simon Coveney T.D cuairt ar thionscadal a mhaoiníonn 

Concern Worldwide do leanaí míchothaithe i limistéar sluma de Nairobi, an 

Chéinia. Grianghraf: Brian Inganga 

 

 

»Tacófar le spriocanna domhanda i dtreo clúdach 

uilíoch sláinte agus deireadh a chur le heipidéimí 

SEIF, eitinne agus maláire agus galair 

theagmhálacha eile faoi 2030. Tá an obair a 

dhéanaimid i ndáil leis an tsláinte dhomhanda agus 

chun deireadh a chur le VEID agus SEIF bunaithe ar 

thuiscint dhomhain ar an ngaol idir an bhochtaineacht 

agus an drochshláinte. Leanfaimid d’obair a dhéanamh 

i ndlúthchomhar le comhpháirtithe domhanda chun tacú 

leis an ngluaiseacht um Chlúdach Uilíoch Sláinte. Is 

dúshlán don Chlúdach Uilíoch Sláinte é ualach 

méadaithe na ngalar neamhtheagmhálach, lena n-

áirítear meabhairghalair. 

Aithnímid an ról cinntitheach atá ag cothú 

maidir le spriocanna sláinte a bhaint amach agus 

forbrófar cur chuige comhtháite i leith na sláinte agus 

an chothaithe. 
 

Díreofar fós ar chórais sláinte a fhorbairt. Ag tarraingt 

ar an saineolas agus an taithí idirnáisiúnta atá againn, 

oibreoimid i gcomhar leis an Roinn Sláinte agus le 

Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte agus le 

comhpháirtithe taighde Éireannacha, chun aghaidh a 

thabhairt ar na bacainní ar rochtain agus ar sheirbhísí 

sláinte ardchaighdeáin, agus tacóimid le freagairtí 

duineláraithe agus freagairtí atá bunaithe sa phobal. 

Díreofar freisin ar chórais sláinte a chur in oiriúint don 

todhchaí in oirchill thionchar na hathraithe aeráide. 
 

Beidh tionscnamh nua maidir le Sláinte agus 

Cearta Gnéis agus Atáirgthe ina mhodh 

tábhachtach chun an cur chuige agus na 

tosaíochtaí atá againn a athnuachan agus a 

atheagrú. Tá scéal le hinsint ag Éirinn freisin. 

 

Beidh na próisis dlíthiúla agus polaitiúla, ról na 

bhfeachtas pobail agus na sochaí sibhialta, stair an 

athraithe sa tsochaí agus na saincheisteanna 

leanúnacha a bhaineann le feidhmiú an chórais sláinte 

chun cearta a bhaint amach agus sláinte na mban a 

chur chun cinn mar bhonn eolais leis an mbeartas 

eachtrach agus leis an mbeartas um fhorbairt maidir 

leis na saincheisteanna seo. 

» Leanfar den obair ar chórais coimirce sóisialaí a 

threisiú, go háirithe i gcomhthéacsanna 

leochaileacha, agus ar bheartais, cláir agus naisc a 

thacaíonn leis an bhfás ionchuimsitheach geilleagrach 

a chur chun cinn. I gcás SDG 1 deireadh a chur leis an 

mbochtaineacht, aithnítear an choimirce shóisialach 

mar uirlis thábhachtach bheartais chun teacht orthu 

siúd is faide ar gcúl, chun an fhíorbhochtaineacht a 

laghdú agus chun freagairt do thurraingí agus 

éigeandálaí. 
 

Is uirlis thábhachtach í an choimirce shóisialach chun 

stádas sóisialta agus cearta na ndaoine atá ar an 

imeall a fheabhsú, chun cuntasacht a chur chun cinn 

agus chun an caidreamh idir an saoránach agus an 

rialtas a neartú. Tá an taithí náisiúnta atá againn ar 

bhearta coimirce sóisialaí a chur ar fáil do bhreis is dhá 

mhilliún saoránach mar bhonn eolais leis an obair a 

dhéanaimid chun obair fhónta a chur ar fáil agus córais 

náisiúnta coimirce sóisialaí a chur chun feidhme i 

dtíortha atá i mbéal forbartha. 
 

Threoraigh an straitéis coimirce sóisialaí um 

thíortha atá i mbéal forbarthaxxvi a seoladh in 2017, 

an obair a rinneamar agus an abhcóideacht 

idirnáisiúnta a rinneamar 
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san Aontas Eorpach agus sna Náisiúin Aontaithe, agus 

é ina theimpléad agus ina eiseamláir do ghníomhaíocht 

phrionsabálta phraiticiúil i dtreo institiúidí éifeachtacha 

agus torthaí ionchuimsitheacha. Glacfaimid leis an 

bhfianaise a chruthaigh ár gcomhpháirtithe taighde ar 

na naisc idir an choimirce shóisialach agus torthaí 

feabhsaithe i réimse an chothaithe, na hinscne, an 

oideachais agus na sláinte agus foghlaimeoimid ón 

bhfianaise sin. 
 

 

 
 
 

 
 

Freagairt na hÉireann ar an ngéarchéim Ebola 
 

Léirigh Éire ceannaireacht chriticiúil in Iarthar na 

hAfraice mar fhreagra ar an ráig mharfach de Ebola in 

2014, a mharaigh níos mó ná 11,000 duine agus ar 

tháinig 17,000 duine slán uaidh. Bhí Éire ar cheann 

de thrí Bhallstát de chuid an Aontais Eorpaigh a bhí i 

láthair i Siarra Leon. D'oibrigh Éire i gcomhar leis an 

Aireacht Sláinte, an Ríocht Aontaithe, an Eagraíocht 

Dhomhanda Sláinte agus le grúpaí eile chun 

iarrachtaí comhordaithe na freagartha a fheabhsú, 

chun níos mó acmhainní a fháil, agus chun tacú le 

rannpháirtíocht chriticiúil le pobail áitiúla chun 

scaipeadh an víris a theorannú. Sa Libéir in aice 

láimhe, chuir Éire maoiniú agus acmhainní breise ar 

fáil chun cosc agus rialú ionfhabhtaithe in áiseanna 

sláinte a threisiú agus chun sláinte agus sábháilteacht 

a fheabhsú d’oibrithe sláinte a chuir a saol féin i 

mbaol agus iad ag plé le hothair a raibh ionfhabhtú 

orthu. 

 Ina dhiaidh sin, scaip Éire an fhoghlaim 

a rinne siad mar gheall ar na ráigeanna go náisiúnta 

agus go hidirnáisiúnta d’fhonn méadú a chur chun 

cinn san infheistíocht a dhéantar chun córais sláinte 

a threisiú 

agus chun ullmhacht i gcás aon ráig eile a 

threisiú. 
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Mar gheall go bhfuil an comhthéacs ag athrú agus chun freagairt do na SDGanna, ní mór dúinn an comhar um fhorbairt a 
athdhíriú. Táimid meáite ar rudaí a dhéanamh ar bhealach éagsúil. Méadóimid an acmhainn de réir mar a mhéadóimid 
acmhainní, mar a fhorbróimid scileanna nua agus mar a bhunaímid comhpháirtíochtaí nua. Treiseofar an comhordú sna 
comhpháirtíochtaí ar fad atá againn agus méadófar an tionchar domhanda atá againn. Athróimid an dóigh a ndéanaimid taighde, 
foghlaim agus teagmháil leis an bpobal. Leis an gcur chuige athnuaite seo, coimeádfaimid go mórálach na gnéithe sainiúla a 
bhaineann linn: comhar um fhorbairt atá ar ardchaighdeán, neamhcheangailte, dírithe agus comhleanúnach. 

 
 

 

E.1 Acmhainn 
 

Daingneoimid cáil na hÉireann as caighdeán agus 

gairmiúlacht a léiriú sa bheartas um fhorbairt agus sa 

bheartas eachtrach. De réir mar a mhéadaíonn an 

cúnamh forbartha a thugaimid, is é an príomhthosaíocht 

atá againn infheistíocht a dhéanamh san acmhainn atá 

againn. Glacfaimid cur chuige céimnithe chun an comhar 

um fhorbairt a mhéadú, agus cuirfear san áireamh an 

acmhainn atá ag teastáil ar fud an Rialtais chun clár 

cúnaimh ardchaighdeáin a bhainistiú agus a sholáthar. Is í 

an Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála a bhainistíonn 

tuairim is seachtó faoin gcéad de chúnamh forbartha na 

hÉireann agus bainistíonn ranna eile rialtais an chuid eile 

den chúnamh. Beidh sé ina thosaíocht na caighdeáin a 

thuill dea-cháil dúinn a chothú. Beidh athbhreithniú piaraí 

Choiste Cúnaimh Forbartha ECFE ina thomhas criticiúil ar 

an gcáilíocht le himeacht ama. Cuirfear athbhreithniú ar fáil 

sna Tuarascálacha Bliantúla 

ar an obair a rinneadh ar fud an Rialtais don chomhar um 

fhorbairt idirnáisiúnta. 
 

Treiseoimid an dea-chleachtas agus cuntasacht i leith 

acmhainní a leithdháileadh trí bhealaí éagsúla soláthair 

agus tá sé mar aidhm againn intuarthacht a chinntiú 

nuair is féidir. Beidh sé ina thosaíocht an acmhainn atá 

againn dul i mbun cainte leis an Aontas Eorpach a neartú 

de réir mar a mhéadaíonn na leithdháiltí a dhéanaimid ar na 

hionstraimí don chomhar um fhorbairt san Eoraip. 

Tosaíocht eile a bheidh againn is ea an rannpháirtíocht trí 

na Náisiúin Aontaithe agus trí chomhpháirtíochtaí 

iltaobhacha eile a threisiú agus léireofar seo i straitéis nua 

iltaobhach. Treiseoimid an acmhainn atá againn chun 

comhpháirtíochtaí déthaobhacha a bhainistiú lena n-áirítear 

ar leibhéal tíre agus comhpháirtíochtaí le gníomhaíochtaí 

neamhrialtasacha de chuid na hÉireann a bhainistiú freisin 

agus déanfar an cur chuige atá againn i leith na cosanta a 

nuashonrú le go mbeidh sé i gcomhréir leis an dea-

chleachtas idirnáisiúnta. 
 

Forbróimid cur chuige cuimsitheach chun malartú 

institiúideach a éascú, thar ghníomhaireachtaí agus 

institiúidí in Éirinn. I ngach ceann de na 

comhpháirtíochtaí seo agus na bealaí soláthair, beidh sé 

ríthábhachtach luach a fháil ar airgead agus léiriú a 

dhéanamh ar úsáid éifeachtach a bhaintear as cistí poiblí. 

Daingneoimid an bhéim a chuirtear ar thorthaí a bhaint 

amach, tionchar a léiriú agus maoirseacht agus cuntasacht 

a threisiú. Chuige seo, déanfaimid an caidreamh atá againn 

le baill an Oireachtais a dhoimhniú laistigh de 

mheicníochtaí foirmiúla maoirseachta agus taobh amuigh 

díobh freisin. 
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Déanfaimid an acmhainn atá againn a atreorú agus a 

neartú chun iad siúd is faide ar gcúl a shroicheadh ar 

dtús, déanfar infheistíocht i scileanna agus saineolas 

nua chun acmhainní a dhíriú níos fearr agus institiúidí 

éifeachtacha a chothú. Fiosróimid comhpháirtíochtaí nua 

agus nuálacha agus cuir chuige maoinithe trí bhealaí 

déthaobhacha agus iltaobhacha. Aithnímid go bhfuil 

comhpháirtíochtaí níos nuálaí de dhíth chun an 

rannpháirtíocht a éagsúlú. Tá sé i gceist againn cur chuige 

a fhorbairt chun leas a bhaint as an gcaoi a bhféadfadh an 

gnó cabhrú leis an bhforbairt inbhuanaithe ísealcharbóin, 

mar shampla trí aistriú caipitil, fostaíocht a chruthú, aistriú 

eolais agus tacaíocht do chórais bunaithe ar rialacha. 

Neartóimid an chaoi a bhfoghlaimeoimid ó thionscnaimh 

atá ann cheana féin agus ó chomhpháirtíochtaí san earnáil 

phríobháideach, agus éascóimid bealaí nua don ghnó le 

dul i mbun na forbartha chun deiseanna infheistíochta a 

ghiaráil agus chun nuálaíocht theicneolaíoch a chothú don 

fhorbairt. Cuirfidh seo leis an eolas atá againn agus 

forbróidh sé an acmhainn chun nuálaíochta atá againn i 

gcomhthéacs na SDGanna a bhaint amach. 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

Buaileann Leas-Ard-Rúnaí na Náisiún Aontaithe Amina Mohamed le scoláirí ó 

Choláiste Pobail an Deagánaigh i mBaile Átha Cliath atá ag déanamh staidéir ar 

an oideachas san fhorbairt. Phil Behan 



Domhan Níos Fearr: Beartas na hÉireann um Fhorbairt Idirnáisiúnta 

 

 
 

 
 
 

 

E.2 Comhordú 
 

Neartóimid comhordú chun cur chuige níos 

comhtháite níos comhleanúnaí a éascú maidir le 

saincheisteanna domhanda atá ag teacht chun cinn, na 

SDGanna agus géarchéimeanna daonnúla. Is beartas 

uile-rialtais é an comhar um fhorbairt, agus téann sé i 

bhfeidhm ar phróisis eile beartais náisiúnta. Tá an 

comhordú agus an comhtháthú níos géire ar fud an Rialtais 

ag teacht leis na prionsabail a bhaineann le gníomh uile 

Rialtais atá leagtha amach i bPlean Athnuachana na 

Státseirbhíse Ár Seirbhís Phoiblí 2020xxvii . Beidh an 

comhordú mar bhonn leis an mbealach is fearr chun an 

tionchar atá againn a uasmhéadú agus chun 

comhleanúnachas beartais a chinntiú san Aontas Eorpach, 

go háirithe sna díospóireachtaí beartais agus buiséid a 

bhaineann le comhar um fhorbairt. 
 

Déanfaimid na naisc atá ann cheana a dhoimhniú 

agus cothóimid caidrimh nua ar fud an Rialtais agus 

muid ag plé le gníomhaireachtaí iltaobhacha agus sa 

chomhar um fhorbairt a sholáthar. Leis an gcomhordú 

láidir, déanfar beachtú ar theachtaireachtaí beartais agus 

beidh siad mar bhonn le tionchar na hÉireann ag 

cruinnithe polaitiúla ardleibhéil, lena n-áirítear ag na 

Náisiúin Aontaithe, ECFE, institiúidí idirnáisiúnta 

airgeadais agus le comhpháirtithe eile. 
 

Forbrófar straitéisí chun an comhordú ar fud an 

Rialtais a threisiú d’fhonn na tosaíochtaí beartais atá 

againn a bhaint amach: an comhionannas inscne, 

riachtanas daonnúil a laghdú, gníomhú ar son na 

haeráide agus rialachas a threisiú.  Aithneofar leis na 

straitéisí bealaí chun an saineolas agus an acmhainn 

theicniúil atá againn a mhéadú chun teacht orthu siúd is 

faide ar gcúl, chun cláir oibre taighde agus idirghabhálacha 

cuí a dhearadh, agus chun an tionchar atá againn agus an 

rannpháirtíocht phobail a uasmhéadú. Beidh cur chuige 

cuimsitheach chun leas a bhaint as saineolas ar fud an 

Rialtais agus na féidearthachtaí don bheartas seo agus 

don mhalartú institiúideach a aithint mar chuid de seo. 

 

Cuirfidh an athnuachan a dhéanfar ar an gcultúr foghlama 

agus na pobail chleachtais a chothófar bonn faoin 

bhforbairt scileanna, nuálaíocht agus bainistíocht riosca 

leanúnach. Rachaidh sé i bhfeidhm freisin ar an gcaoi a 

gcuirimid ár gcuid oibre in iúl. Chomh maith leis sin, 

bainfear úsáid as an taighde a dhéanaimid chun an 

tionchar atá againn a uasmhéadú agus suim a chothú sa 

phobal, scéal chomhar forbartha na hÉireann a insint, 

agus rannpháirtíocht a spreagadh agus saoránacht 

dhomhanda a chur chun cinn in Éirinn. 
 

Méadóimid rannpháirtíocht le muintir agus le 

heagraíochtaí na hÉireann a bhaineann leis na gnéithe 

éagsúla ar fad den chomhar um fhorbairt. Is iomaí 

líonra a chothaímid agus a mbainfimid leas astu chun 

malartú geilleagrach, oideachasúil agus cultúrtha a 

fhorbairt. Oibríonn Ambasáidí na hÉireann i dtíortha atá i 

mbéal forbartha go dlúth le gach comhpháirtí, lena n-

áirítear le gnólachtaí Éireannacha, agus tacaíonn siad leo 

chun infheistíocht agus trádáil a mhéadú, poist a chruthú 

agus cuidiú leis an bhforbairt agus leis an nuálaíocht. Is 

líonra tábhachtach iad céimithe na Scéime Comhaltachta 

chun obair a dhéanamh le gnólachtaí agus le rialtais, agus 

soláthraíonn diaspóra na hAfraice agus diaspóra eile in 

Éirinn naisc fhéideartha. 

I dtíortha atá i mbéal forbartha, tá líonraí d'oibrithe 

forbartha agus d’imircigh Éireannacha lena n-áirítear 

infheisteoirí agus úinéirí gnólachta Éireannacha. Is grúpa 

tábhachtach eile iad oibrithe deonacha Éireannacha i 

dtíortha atá i mbéal forbartha, agus iad siúd a d'fhill ar 

Éirinn. 
 

Treiseoimid an rannpháirtíocht leis an gcohórt 

Éireannach atá ag obair san fhorbairt idirnáisiúnta. 

D’fhonn an ‘píblíne daoine cumasacha’ seo a fhorbairt, 

breathnófar ar na féidearthachtaí a bhainfeadh le 

tionscnamh nua chun ceapachán chéimithe agus 

saineolaithe na hÉireann chuig poist idirnáisiúnta um 

fhorbairt a chur chun cinn; Is é an aidhm a bheidh againn 

an caidre de shaineolas na hÉireann ar an bhforbairt a 

threisiú agus gréasáin láidre Éireannacha a fhorbairt ar fud 

na hearnála forbartha ar fud an domhain. 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

David Rudisha, an Céiniach ag a bhfuil an churiarracht dhomhanda 800 méadar leis an 

mBráthair Colm O’ Connell, agus é ag tabhairt comhairle don Tánaiste Simon Coveney. 

Grianghraf: Brian Inganga 
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E.3 Tionchar ar bheartas 
 

Méadóimid an láithreacht, an tionchar agus an 

éifeacht atá againn trí rannpháirtíocht i ndáil leis an 

mbeartas eachtrach agus comhar um fhorbairt. San 

Aontas Eorpach oibreoimid leis na Ballstáit chun éascú a 

dhéanamh ar chomhphlé polaitiúil atá níos éifeachtaí ná 

mar a bhí idir an tAontas Eorpach agus an Afraic, agus ár 

leasanna roinnte comharsanachta á n-aithint againn. 

Forbrófar na struchtúir atá ann cheana agus na 

deiseanna a sholáthraítear faoin gcomhaontú nua atá á 

idirbheartú idir an tAontas Eorpach agus stáit san Afraic, 

sa Mhuir Chairib agus san Aigéan Ciúin. Rachaidh sé i 

bhfeidhm ar chlár oibre an bheartais um fhorbairt go 

bhfuil an caidreamh idir an Ríocht Aontaithe agus an 

tAontas Eorpach ag athrú. Déanfaimid athmheasúnú 

leanúnach ar an mbealach is fearr chun an tionchar atá 

againn a úsáid agus a fheabhsú. Mar gurb í Éire an 

Ballstát is mó a bheidh san Aontas ina labhraítear Béarla, 

beidh deiseanna ann d’Éirinn guth níos láidre a ghlacadh 

chuici féin i dtaobh riachtanais na dtíortha san Afraic, sa 

Mhuir Chairib agus san Aigéan Ciúin ina labhraítear 

Béarla. Ina theannta sin, beidh deiseanna nua ann chun 

rannpháirtíocht a mhéadú sa chomharsanacht is gaire 

dúinn agus sa Mheánoirthear. 
 

Treiseoimid rannpháirtíocht ag leibhéal domhanda 

agus tíre maidir le comhar um fhorbairt laistigh den 

Aontas Eorpach. Leis an gcreat nua ilbhliantúil airgeadais, 

tiocfaidh athruithe chun cinn ar ionstraimí an Aontais 

Eorpaigh don chomhar um fhorbairt.   Faoin gcreat nua, 

troidfimid ar son béim a leagan ar an mbochtaineacht a 

laghdú, ar stáit leochaileacha agus orthu siúd is faide ar 

gcúl. Ar leibhéal tíre, neartóimid an comhordú leis an 

gCoimisiún Eorpach, leis an tSeirbhís Eorpach 

Gníomhaíochta Seachtraí agus leis na Ballstáit, i dtaca le 

hanailís, le gníomhaíocht beartas agus le hidirghabhálacha, 

lena n-áirítear clársceidealú comhpháirteach más ábhartha. 
 

Oibreoimid go dlúth leis an Aontas Eorpach freisin maidir 

leis an tsíochánaíocht, coinbhleachtaí a chosc agus 

slándáil idirnáisiúnta a neartú, chun tacú le hiarrachtaí 

forbartha níos leithne. Áireofar leis seo an Comhbheartas 

nua sibhialtach Slándála agus Cosanta a chur chun 

feidhme mar chuid de Chur Chuige Comhtháite an Aontais 

Eorpaigh maidir le Coinbhleachtaí agus 

Géarchéimeannaxxviii. 

Leanfaimid de thacaíocht a thabhairt do bhainistíocht 

géarchéime agus misin agus oibríochtaí freagartha an 

Aontais Eorpaigh. 

 

 
Neartóimid rannpháirtíocht ar fud ghníomhaireachtaí 

na Náisiún Aontaithe ar fud an domhain agus i dtíortha 

atá i mbéal forbartha. Ag aithint méid coibhneasta na 

hÉireann, beidh straitéis nua infheistíochta iltaobhaí mar 

threoir don infheistíocht agus don rannpháirtíocht. 

Leanfaimid de thacaíocht a thabhairt d’iarrachtaí 

leanúnacha chun na Náisiúin Aontaithe a athchóiriú thar 

thrí chomhpháirt: an struchtúr síochána agus slándála, 

bainistíocht agus riarachán, agus an córas forbartha. Ag 

tógáil ar cháil láidir na hÉireann mar idirghabhálaí macánta 

ag na Náisiúin Aontaithe, daingneoimid an dea-

chaidreamh atá againn leis na Tíortha is Lú Forbairt 

agus Stáit oileánacha bheaga atá i mbéal forbartha. 
 

Leanfaimid den obair chun an tsíochánaíocht agus 

tacaíocht síochána a neartú agus a fheabhsú. Tá Éire ag 

féachaint leis go dtoghfar chuig Comhairle Slándála na 

Náisiún Aontaithe í don tréimhse 2021-2022. Má éiríonn léi, 

beidh Éire i gcroílár cinnteoireachta na Náisiún Aontaithe 

maidir le ceisteanna ríthábhachtacha, lena n-áirítear an 

tsíocháin agus an tslándáil idirnáisiúnta, lena dtacófar le 

hiarrachtaí forbartha níos leithne. De réir mar a ullmhaíonn 

an Ríocht Aontaithe le himeacht ón Aontas Eorpach, 

déanfaimid na comhghuaillíochtaí atá againn i nGrúpa Stáit 

Iarthar na hEorpa agus Stát Eile agus le tíortha atá i mbéal 

forbartha a athnuachan agus a athrú chun an saol nua mar 

atá a léiriú. 

 

 
 
 

 
 
 

 
An Taoiseach ag labhairt le hiriseoirí agus é ag fógairt comhpháirtíochta nua 

leis an Aetóip i ndáil leis an turasóireacht oidhreachta cultúrtha agus poist a 

chruthú faoin tuath. Grianghraf: Abate Damte 
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Beidh comhar na hÉireann um fhorbairt lárnach i 

straitéis nua i leith na hAfraice, lena gcuimseofar an 

caidreamh polaitiúil, geilleagrach, cultúrtha agus 

forbartha. 

Ní bhaineann an caidreamh atá againn le tíortha san Afraic 

leis an gcomhar um fhorbairt amháin, ach tá uaillmhian 

seanbhunaithe le sonrú ann i leith feabhas a chur ar an 

gcaidreamh polaitiúil geilleagrach agus cultúrtha. 

Tabharfaidh forbairt agus fás rathúil ar gheilleagar na 

hAfraice deiseanna nua d'Éirinn amach anseo, agus 

cuireann dúshláin forbartha an chobhsaíocht san Afraic 

agus san Eoraip i mbaol. 

 

 
Buaileann an tAire Airgeadais agus Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, Paschal 

Donohoe T.D. le Kristalina Georgieva, POF an Bhainc Dhomhanda i Washington, D.C. 

Grianghraf: RGET 

 
 
 

 
Déanfaimid an tionchar atá againn a uasmhéadú ar fud 

na gcomhpháirtíochtaí iltaobhacha atá againn, laistigh 

agus lasmuigh de na Náisiúin Aontaithe. Oibreoimid 

lena chinntiú go bhfuil comhpháirtíochtaí atá againn le 

hinstitiúidí airgeadais iltaobhacha ag teacht leis na 

tosaíochtaí beartais. Tríd an mbunmhaoiniú agus trí 

ranníocaíochtaí breise le hionstraimí agus cistí sonracha, 

déanfaimid iniúchadh ar dheiseanna chun tuilleadh 

acmhainní a dhíriú ar stáit leochaileacha agus ar na stáit is 

faide ar gcúl, agus déanfaimid comhoibriú ar chuir chuige 

réigiúnacha. Fiosróimid an bealach is fearr le leas a bhaint 

as an bhfoghlaim ó taighde agus ó eolas meastóireachta 

na n-institiúidí seo. 
 

Fiosróimid deiseanna do ghnólachtaí Éireannacha agus 

don infheistíocht i dtionscadail i dtíortha atá i mbéal 

forbartha nuair is cuí. Áireofar i measc na bpríomh-

chomhpháirtithe an Banc Domhanda agus an Ciste 

Airgeadaíochta Idirnáisiúnta, an Ciste Idirnáisiúnta um 

Fhorbairt Talmhaíochta (gníomhaireacht de chuid na 

Náisiún Aontaithe freisin), Banc Forbartha na hÁise, Banc 

na hÁise don Infheistiú sa Bhonneagar agus, ó 2019 i leith, 

Banc Forbartha na hAfraice. I gcomhar leis an Roinn 

Airgeadais, scrúdóimid comhpháirtíocht nua le Banc 

Forbartha na Cairibe, ag aithint gur gníomhaí criticiúil í don 

atógáil agus do thubaistí a chosc i Stáit oileánacha bheaga 

atá i mbéal forbartha sa réigiún sin. 
 

Leanfaidh Éire de bheith ina ball gníomhach de Choiste 

Cúnaimh Forbartha ECFE. Is spás tábhachtach i gcónaí é 

an Coiste Cúnaimh Forbartha le haghaidh rannpháirtíocht 

beartais, éascaítear díospóireachtaí tábhachtacha maidir 

leis na sainmhínithe ar chúnamh forbartha; bunaítear 

caidreamh le deontóirí nua agus cuirtear ardchaighdeáin 

chun cinn trí athbhreithniú piaraí; déantar taighde ar 

shreafaí airgeadais atá ábhartha don fhorbairt, lena n-

áirítear maoiniú cumaisc agus nuálach. 

 

 

Daingneoimid an caidreamh atá againn in Oirthear agus i 

nDeisceart na hAfraice, agus méadóimid rannpháirtíocht in 

Iarthar na hAfraice. Bunaithe ar an mballraíocht i mBanc 

Forbartha na hAfraice, féachfaimid le rannpháirtíocht na 

hÉireann leis an gcuid den Afraic ina labhraítear an 

Fhraincis agus leis an Afraic Thiar Thuaidh a fheabhsú. 

Treiseoimid iarrachtaí freisin chun eagraíochtaí réigiúnacha 

a neartú agus a chomhtháthú ar mhór-roinn na hAfraice, trí 

rannpháirtíocht níos doimhne laistigh den Aontas Eorpach 

agus trí chaidreamh treisithe déthaobhach. Tríd an 

gcomhar um fhorbairt, cuirfear a phráinne atá na 

riachtanais reatha agus an tábhacht a bhaineann le 

hinfheistíocht a dhéanamh san fhadtéarma san áireamh 

agus bainfear cothromaíocht amach eatarthu. 
 

Oibreoimid go déthaobhach chun tionchar a imirt ar 

thosaíochtaí, treo agus cur chuige na mbeartas um 

fhorbairt.  Bainfimid úsáid as cuir chuige sholúbtha, 

shaincheaptha le rialtais agus le comhpháirtithe eile chun 

institiúidí éifeachtacha a chothú. Is foinse tionchair ann 

féin é an dóigh a gcuirimid an comhar um fhorbairt chun 

feidhme, agus béim á cur ar an gcomhpháirtíocht, ar 

acmhainn a fhorbairt agus ar institiúidí éifeachtacha a 

fhorbairt. Bainfimid úsáid as malartuithe institiúideacha le 

gníomhaireachtaí agus le heagraíochtaí Éireannacha chun 

tús a chur le comhphlé agus foghlaim agus chun 

comhpháirtíochtaí nua a chruthú. 
 

Aithnímid guthanna tábhachtacha na gcomhpháirtithe ón 

tsochaí shibhialta in Éirinn agus i dtíortha atá i mbéal 

forbartha. Ag iad ag obair ar an talamh, tá eagraíochtaí na 

sochaí sibhialta go maith in ann guthanna na ndaoine is 

faide ar gcúl a éascú agus a mhéadú, agus chun 

rannpháirtíocht dhíreach le díospóireachtaí beartais a 

chumasú. In Éirinn, agus ar an leibhéal domhanda, 

leanfaimid d’obair a dhéanamh i gcomhar le comhpháirtithe 

sa tsochaí shibhialta chun feasacht a ardú agus gníomh a 

dhéanamh chun freagairt do riachtanais na ndaoine sin is 

faide ar gcúl agus chun saoránacht dhomhanda a chur 

chun cinn. Cothóimid comhpháirtíochtaí nua leis an earnáil 

phríobháideach, lena n-áirítear don mhaoiniú agus don 

teicneolaíocht nuálach. Tá sé seo riachtanach chun 

rannpháirtíocht níos mó san fhorbairt a chur chun cinn i 

measc gníomhaithe neamhthraidisiúnta, agus mar bhonn 

leis an tionchar a bheidh againn ar an nuálaíocht 

straitéiseach don todhchaí. 
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Páistí ag baint na bprátaí milse oráiste, Lichinga, Cúige Niassa, i 

dTuaisceart Mhósaimbíc. Grianghraf: Benjamin Rakotoarisoa 

 
 

E.4 Taighde agus foghlaim 
 

Feabhsóimid an chaoi a ndéanaimid taighde ar an 

bhforbairt agus foghlaim faoin bhforbairt. Cuimsítear 

leis seo an córas meastóireachta, foghlama agus 

cumarsáide a threisiú go hinmheánach, agus obair a 

dhéanamh le comhpháirtithe taighde Éireannacha agus 

idirnáisiúnta chun eolas a chruthú don fhorbairt. Is cuid 

lárnach de seo spásanna níos tiomnaithe don fhoghlaim a 

chruthú ar fud na dtosaíochtaí agus na n-idirghabhálacha. 

Cuirfidh clár soiléir taighde ar ár gcumas foghlaim níos 

fearr a dhéanamh ón taithí atá againn go dtí seo agus 

chun nuálaíocht a éascú. Éascóidh aschuir láidre taighde 

an fhoghlaim, d’fhonn acmhainn agus comhleanúnachas 

inmheánach a neartú agus chun rannpháirtíocht agus 

abhcóideacht phobail a dhéanaimid ar leibhéal 

domhanda a threorú. Ach taighde agus fianaise a chur i 

lár na pleanála agus an tuairiscithe, cruthófar naisc 

shoiléire idir an t-eolas a ghiniúint agus an clár a leagan 

amach. 
 

Féachfaimid le comhoibriú a dhéanamh le 

heagraíochtaí poiblí agus príobháideacha in Éirinn, 

nuair is cuí, chun an clár taighde a fhorbairt agus a 

chur chun feidhme agus chun torthaí agus foghlaim a 

chur in iúl, lena n-áirítear mar chuid den straitéis don 

oideachas san fhorbairt. Scrúdóimid naisc le nuálaíocht 

leanúnach teicneolaíochta agus leis an taighde agus 

foghlaim ar chuir chuige oiriúnaitheacha inbhuanaithe 

maidir le hacmhainní nádúrtha a bhainistiú agus 

athchóiriú institiúideach. 
 

Eagróimid an clár taighde bunaithe ar na tosaíochtaí 

beartais: comhionannas inscne riachtanas daonnúil a 

laghdú; gníomhú ar son na haeráide; agus rialachas a 

neartú. Is é an aidhm uileghabhálach a bheidh ann an 

acmhainn anailíse agus meastóireachta a neartú mar 

bhonn eolais leis an gcur chuige atá againn i leith na 

ndaoine is faide ar gcúl ar dtús, an maoiniú agus 

comhpháirtíochtaí nuálacha, clárú oiriúnaitheach agus cuir 

chuige chomhtháite. Neartóimid na gnéithe taighde de na 

comhpháirtíochtaí go léir atá againn. Déanfaimid 

athbhreithniú ar chomhpháirtíochtaí taighde atá againn 

cheana chun ailíniú agus comhleanúnachas a chinntiú leis 

an gclár oibre atá á fhorbairt. 

 
Maidir leis na hidirghabhálacha, beidh an taighde lárnach 

do thionscnaimh nua mhaoinithe um chumhachtú 

geilleagrach na mban agus um na haigéin. Tá an taighde 

agus an fhoghlaim mar chuid den chomhordú ar fud an 

Rialtais freisin. Scrúdóimid comhoibriú féideartha leis an 

Roinn Cosanta ar an staidéar féidearthachta d'Institiúid 

Síochána na hÉireann agus le Coiste Cuimhneacháin 

Náisiúnta an Ghorta Mhóir ar thaighde atá dírithe ar 

dheireadh a chur le hocras agus le gorta ar fud na cruinne. 
 

Táimid meáite ar fheabhas a chur ar ról an taighde 

maidir leis na SDGanna. Treiseoimid an caidreamh atá 

againn le hinstitiúidí ardoideachais in Éirinn i ndáil leis an 

taighde agus leis an bhfoghlaim. Forbróimid 

comhpháirtíochtaí nua le hinstitiúidí taighde Éireannacha, 

lena n-áirítear an Chomhairle um Thaighde in Éirinn agus 

Fondúireacht Eolaíochta Éireann, chun taighde 

ardchaighdeáin, atá ábhartha do bheartas agus a bhfuil 

tionchar idirnáisiúnta aige a tháirgeadh. Cuirfimid 

cuibhreannais taighde faoi stiúir institiúidí Éireannacha 

le comhpháirtithe idirnáisiúnta lena n-áirítear tíortha atá 

i mbéal forbartha, chun cinn d’fhonn punanna agus 

próifílí láidre taighde a fhorbairt. 
 

Spreagfaimid freisin cur chuige taighde atá bunaithe ar 

dhúshláin agus béim á cur ar thorthaí a bhaint amach 

dóibh siúd is faide ar gcúl. Is príomhchuspóir é an 

acmhainn thrasnáisiúnta chomhoibritheach taighde a 

neartú, agus acmhainn institiúidí agus líonraí taighde i 

dtíortha atá i mbéal forbartha a neartú. Dá réir sin, tá sé 

mar aidhm againn éascú a dhéanamh ar dheiseanna níos 

fearr chun rochtain a fháil ar mhaoiniú taighde ó fhoinsí eile 

go hidirnáisiúnta, lena n-áirítear clár taighde agus 

nuálaíochta an Aontais Eorpaigh Fís 2020 agus a 

chomharba, Fís Eorpach 2021-28. 
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84 mac léinn comhaltachta Éireannaí ag freastal ar lá ionduchtaithe arna eagrú ag an 

gComhairle do Mhic Léinn Idirnáisiúnta in Éirinn (ICOS). Grianghraf: Brian Hearne / ICOS 
  

 
 

E.5 Rannpháirtíocht phobail agus 

saoránacht dhomhanda 
 

Cuirfimid an comhar um fhorbairt in iúl ar bhealach 

níos éifeachtaí. Forbróimid comhpháirtíochtaí atá againn 

cheana féin, agus taighde na hÉireann, chun 

rannpháirtíocht phobail a neartú agus chun saoránacht 

dhomhanda a chothú. Is tús maith é an leibhéal tacaíochta 

i measc mhuintir na hÉireann don chomhar um fhorbairt. 

Is iad na SDGanna, agus gníomh iomlán an Rialtais chun 

freagra a thabhairt orthu, an creat uileghabhálach don 

obair rannpháirtíochta pobail go léir. Díreofar ar an insint a 

dhéanaimid agus ar an líon daoine lena ndéanfaimid 

teagmháil a athnuachan i gcomhréir leis an gcomhthéacs 

atá ag athrú agus na tosaíochtaí beartais. 

 Is iad na haidhmeanna atá againn tacaíocht a 

mhúscailt do chomhar na hÉireann um fhorbairt; 

feasacht a mhúscailt ar cheisteanna i ndáil leis an 

bhforbairt inbhuanaithe; agus tacaíocht a thabhairt don 

oideachas san fhorbairt. 
 

Cuirfimid níos mó acmhainní ar fáil chun na cuspóirí 

atá leagtha amach sa straitéis um oideachas san 

fhorbairt a bhaint amach. Is éard atá i gceist leis an 

oideachas san fhorbairt rannpháirtíocht atá dírithe ar 

ghníomh lena gcumasaítear daoine chun na 

bunchúiseanna leis an mbochtaineacht agus leis an 

neamhionannas domhanda a thuiscint. Beidh an t-

oideachas san fhorbairt agus an tsaoránacht dhomhanda 

ina ngnéithe tábhachtacha don chur chuige atá á fhorbairt 

againn chun na daoine is faide ar gcúl a shroicheadh ar 

dtús agus beidh sé mar bhonn leis an rannpháirtíocht 

phobail níos leithne. Cuirfimid leis an gcomhoibriú leis an 

Roinn Oideachais agus Scileanna agus cuirfimid leis na 

hathruithe ar na curaclaim, lena n-áirítear ábhar nua na 

hArdteistiméireachta, an Pholaitíocht agus an tSochaí. 

Déanfaimid iarracht freisin comhpháirtíochtaí don 

oideachas san fhorbairt a chur chun cinn thar an earnáil 

fhoirmiúil oideachais i measc daoine óga agus an phobail i 

gcoitinne.     
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Táimid meáite ar dhul i gcion ar ghrúpaí nua agus 

déanfaimid iniúchadh ar chuir chuige nuálacha chun 

rannpháirtíocht phobail a leathnú. Oibreoimid chun aird 

a tharraingt ar dhúshláin forbartha agus ar na tosaíochtaí 

beartais. Scrúdóimid an dóigh le leathnú a dhéanamh ar na 

tionscnaimh atá againn faoi láthair trí urraíocht a dhéanamh 

ar dhámhachtainí agus clúdach sna meáin, agus le 

gníomhaíochtaí níos réigiúnaí a fhorbairt. D’fhonn 

aitheantas a thabhairt don obair a dhéanann oibrithe 

deonacha Éireannacha sa chomhar um fhorbairt, 

déanfaimid athbhreithniú agus athnuachan ar an gcur 

chuige don Tionscnamh um Obair Dheonach. Gné eile is 

ea rannpháirtíocht níos láidre leis an Oireachtas. 
 

Tá sochaí na hÉireann ag athrú freisin, tá pobail nua 

ilghnéitheacha ina gcónaí in Éirinn agus tá athrú ag teacht 

ar luachanna sóisialta agus cultúrtha bunaithe ar 

chomhionannas agus ar chearta an duine, mar atá le 

feiceáil i reachtaíocht agus reifrinn fhorásacha le déanaí. 

Cothóimid naisc níos láidre le diaspóra na hÉireann agus 

le líon méadaithe na nÉireannach nua ag a bhfuil 

oidhreacht agus taithí ó thíortha atá i mbéal forbartha chun 

feasacht, tacaíocht agus rannpháirtíocht a mhúscailt sa 

phobal maidir le saincheisteanna forbartha agus na 

SDGanna. 
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Cuirfimid beartas agus idirghabhálacha na hÉireann i 

ndáil leis an gcomhar um fhorbairt chun cinn trí 

ghníomhaíochtaí rannpháirtíochta pobail. Tacóimid 

freisin le comhpháirtithe sa tsochaí shibhialta atá ag 

obair sa spás seo. Tá earnáil bhríomhar eagraíochtaí 

neamhrialtasacha, misinéirí agus oideachais san fhorbairt 

in Éirinn, a mbeidh ról ríthábhachtach aici fós maidir le 

feasacht agus úinéireacht phobail a chothú i ndáil le clár na 

hÉireann um fhorbairt. Neartóimid an comhoibriú a 

dhéanaimid le comhpháirtithe sa tsochaí shibhialta in Éirinn 

ar rannpháirtíocht phobail, chun tacú leis an gcumarsáid a 

dhéanaimid trí na meáin shóisialta, na cláir feasachta do 

scoileanna agus an cur chuige for-rochtana pobail. Mar 

chuid de seo, aithneoimid suíomh nua don ionad 

rannpháirtíochta pobail agus saoránachta domhanda, agus 

cuirfear leis an dea-theist atá orainn i leith na for-rochtana 

go dtí seo. Freagróidh an cur chuige atá againn i leith na 

cumarsáide agus na for-rochtana pobail don bhéim a 

chuirimid ar na daoine is faide ar gcúl a shroicheadh ar 

dtús. Beidh tiomantas láidir chun an tsaoránacht 

dhomhanda a chothú lárnach don obair seo. 
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Gluais 
 

 

 

ACORNs Dlús a chur le Gnólachtaí Nuathionscanta Tuaithe a Chruthú 

 
CSDP An Comhbheartas Slándála agus Cosanta 

 
DAC Coiste Cúnaimh Forbartha (den ECFE) 

 
OIN Ollioncam Náisiúnta 

 
VEID/SEIF Víreas Easpa Imdhíonachta Daonna / Siondróm Easnamh Imdhíonachta Faighte 

 
FSS Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte 

 
IBEC Cónaidhm Ghnólachtaí agus Fhostóirí na  hÉireann 

 LGBTI + Leispiach Aerach Déghnéasach Trasinscneach Idirghnéasach 

NGO Eagraíocht Neamhrialtasach 

COF Cúnamh Oifigiúil Forbartha 

 
ECFE an Eagraíocht um Chomhar agus Fhorbairt Eacnamaíochta 

OSCE Eagraíocht um Shlándáil agus Comhar san Eoraip 

SDG Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe 

SIDS Stáit Oileáin Bheaga i mBéal Forbartha 

 
SCGA Sláinte agus Cearta Gnéis agus Atáirgthe 

 
UNFCCC Creat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar Athrú Aeráide 

 
RCSNA Rún ó Chomhairle Slándála na Náisiún Aontaithe 
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