
PÁIPÉAR UAINE 
AR 

CHOSAINT

Iúil 2013





1

Réamhfocal an Aire 2
1. Brollach  3
2. Forbhreathnú agus Ceisteanna Beartais 5
 2.1 Cosanta agus Slándáil 5
 2.2 Athruithe ó bhí an Páipéar Bán ar Chosaint ann (2000) 6
 2.3 Réaltachtaí na Cosanta agus na Slándála  6
 2.4  Rún an Bheartais 7
 2.5 Dúshlán na n-Acmhainní agus na hImpleachtaí do Chumas  7
 2.6 Neodracht Mhíleata 8
 2.7 Imscaradh Thar Lear agus an “Glas Triarach” 9
 2.8 Ceisteanna Beartais 11
3. An Páipéar Bán ar Chosaint (2000) 12
 3.1 Slándáil Intíre 12
 3.2 Slándáil Dhomhanda agus Réigiúnach 12
 3.3 Ceanglais an Bheartais 13
 3.4 Róil arna sannadh d’Óglaigh na hÉireann  14
 3.5 An Creat Cumas 15
4.  Forbairtí lárnacha ó bhí an Páipéar Bán ann 16
 4.1 An Timpeallacht Chosanta agus Slándála  16
 4.2 Institiúidí Domhanda agus Réigiúnacha 20
 4.3 Forbairt Cumas  24
5. Róil Eile arna Sannadh d’Óglaigh na hÉireann  28
6. An Timpeallacht Chosanta agus Slándála sa Todhchaí  31
Aguisín 1: An Eagraíocht Chosanta 36
Aguisín 2: Oibríochtaí Óglaigh na hÉireann in 2012 42
Aguisín 3: Misin Thar Lear ina raibh Óglaigh na hÉireann rannpháirteach ón 01/01/2000 45
Aguisín 4: Meabhráin Tuisceana (MTanna) agus Comhaontuithe Seirbhíse (CSanna) 46
Aguisín 5: Sonraí maidir le Caiteachas ar Vóta Cosanta 36 le haghaidh 2012 - de réir catagóire 47

Clár Ábhar

RPC003418_GA_PR_L_1



2

Réamhfocal an Aire

Tá athruithe móra tagtha ar an timpeallacht chosanta agus slándála ó foilsíodh an chéad Pháipéar 
Bán ar Chosaint i 2000. Creidim go gcabhrófar le Páipéar Bán nua ar Chosaint a fhorbairt trí 
díospóireacht fhairsing, chuimsitheach agus eolach a dhéanamh ar na dúshláin chosanta agus 
slándála atá os comhair na hÉireann agus ar an gcaoi ar cheart dúinn aghaidh a thabhairt ar na 
dúshláin sin.  

Sa Pháipéar Uaine tugtar cuntas ar na hathruithe atá tagtha ar an timpeallacht chosanta agus 
slándála ó 2000 agus ar fhreagra beartais an Stáit. Cuimsíonn sé measúnú ar na dúshláin ar dócha 
go dtiocfaidh siad chun cinn sa todhchaí agus ar roinnt ceisteanna beartais le breithniú.

Tá súil agam go spreagfaidh an Páipéar Uaine seo díospóireacht fhairsing agus eolach faoi bheartas 
Cosanta na hÉireann sa todhchaí, díospóireacht a chabhróidh le Páipéar Bán nua a ullmhú ina 
leagfar amach creat cothrom agus praiticiúil um beartas Cosanta le haghaidh na deich mbliana 
amach romhainn.

________________________
Alan Shatter T.D.,
An tAire Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Cosanta.
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1. Brollach
Is é cuspóir an Pháipéir Uaine ná próiseas comhairliúcháin leathan a thionscain agus a threorú, agus 
déanfaidh an próiseas sin faoi seach forbairt Páipéar Bán nua ar Chosaint a threorú. Críochnófar an 
Páipéar Bán nua sin ar Chosaint ag tús 2014 agus leagfar amach istigh ann creat beartais Chosanta 
na hÉireann le haghaidh na ndeich mbliana seo chugainn. 

AN FHÍS CHOSANTA 

Leis an bPáipéar Uaine seo tugtar deis fís nua a fhorbairt le haghaidh Cosanta agus an bheartais 
Chosanta agus an timpeallacht reatha agus athraitheach á tógáil san áireamh. Ní mór raon tionchar 
a chuimsiú san fhís le haghaidh Cosanta:

- Tábhacht bhunúsach na Cosanta laistigh de na beartais a shaothraíonn an Rialtas thar ceann 
mhuintir na hÉireann.

-	 Oibleagáidí	na	hÉireann	i	bhfianaise	an	oird	idirnáisiúnta,	comhaontuithe	idirnáisiúnta	agus	riail	
an dlí.

- Ceannas daonlathach, maoirseacht shibhialta agus bainistíocht straitéiseach na Cosanta, lena 
n-áirítear comhairle mhíleata ghairmiúil. 

- An timpeallacht nua cosanta agus slándála agus nádúr casta na mbagairtí reatha ar shlándáil, 
mar na bagairtí a bhaineann le sceimhlitheoireacht idirnáisiúnta agus cibearsceimhlitheoireacht.

- An comhthéacs eacnamaíochta agus fáil acmhainní le haghaidh cosanta.

- Fachtóirí polaitiúla, sóisialta agus fachtóirí eile a théann i bhfeidhm ar chomhlíonadh na cosanta.

Bíonn cur chuige uathúil ag gach tír i dtreo a cuid cosanta agus slándála féin. In Éirinn, eascraíonn 
an cur chuige ó raon fachtóirí a bhfuil ina measc, ár stair, ár mbeartas de neodracht mhíleata, ár 
ngealltanas chun Óglaigh na hÉireann agus ár mballraíocht ar an Aontas Eorpach. Déantar iarracht 
sa Pháipéar Uaine fís ghníomhach dár neodracht a choimeád agus a léiriú, áirítear leis sin bheith 
sásta luachanna agus tosaíochtaí na hÉireann a chur in iúl, a bhfuil ina measc cur chun cinn agus 
caomhnú na síochána, dí-armáil, cearta daonna agus tacaíocht d’oibríochtaí daonnúla trí Óglaigh 
na hÉireann a fhorbairt agus a imscaradh.

Nuair a chuirtear na fachtóirí sin go léir le chéile tugtar fís shainiúil Éireannach den Chosaint agus 
den ról ar cheart a bheith aige laistigh den bheartas poiblí leathan. Tá cur chuige na hÉireann i 
dtreo na slándála tacaithe ag a rannpháirtíocht i gComhbheartas Slándála agus Cosanta an AE 
i dteannta le Ballstáit eile an AE agus a tacaíocht láidir um imscaradh Óglaigh na hÉireann chuig 
misin tacaíochta síochána agus bainistíochta géarchéime mar bhealach chun daoine leochaileacha 
a chosaint, go háirithe áit a bhfuil ról daonnachtúil soiléir i gceist. Ní raibh fórsa míleata comhscríofa 
ag Éirinn riamh agus, mar sin, bíonn cuir chuige i dtreo earcaíochta agus oiliúna chomh maith 
le caidreamh Óglaigh na hÉireann laistigh den tsochaí níos leithne difriúil i gcomparáid le tíortha 
eile. Arís i gcodarsnacht le tíortha eile, tá fórsa póilíní gan airm den chuid is mó ag Éirinn agus dá 
bharr sin soláthraíonn Óglaigh na hÉireann tacaí slándála inmheánacha de chineál leanúnach agus 
teagmhasach. 
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CUSPÓIRÍ AN PHÁIPÉIR UAINE

Tugann an Páipéar Uaine seo deis gnéithe nua a chur leis an bhfís le haghaidh Cosanta ach fanann 
sé dílis ag an am céanna do na gnéithe siúd atá fós ábhartha i gcomhthéacs na hÉireann. Chuige 
sin, seo a leanas cuspóirí an Pháipéir Uaine:

- Próiseas comhairliúcháin oscailte, aibí agus fadréimseach a chothú chun nuashonrú a dhéanamh 
ar an gcur chuige i dtreo Cosanta mar obair leantach i ndiaidh Pháipéar Bán 2000;

- Agus nuashonrú á dhéanamh ar chur chuige na hÉireann, na hathruithe a tharla sna timpeallachtaí 
cosanta, slándála agus eacnamaíochta thar lear agus sa bhaile a léiriú;

- Tacaíocht oiriúnach a thabhairt do rannpháirtíocht na hÉireann i gcomhlachtaí idirnáisiúnta go 
háirithe na Náisiúin Aontaithe agus an tAontas Eorpach;

- An beartas cosanta a chumrú ar bhealaí a léiríonn na hábhair sin thuas agus dóthain solúbthachta 
a thabhairt sa tréimhse atá romhainn chun athruithe leanúnacha ar an timpeallacht chosanta 
agus slándála a thógáil san áireamh; 

- Cinntiú go bhfuil róil shonraithe Óglaigh na hÉireann i gcomhréir leis na ceanglais;

- Cinntí a bhaineann le hacmhainn Óglaigh na hÉireann a threorú agus a thacú lena n-áirítear 
soláthar acmhainní, scileanna corparáideacha, eagraíocht, comhdhéanamh an fhórsa agus 
sealbhú trealaimh thar na deich mbliana atá romhainn, ag forbairt ar bhearta deireanacha um 
atheagrú le haghaidh na mBuan-Óglach;

- An Eagraíocht Chosanta a choimeád agus a fhorbairt mar eagraíocht a bhfuil daoine bródúil le 
bheith ag seirbheáil inti;

- Cinntiú go gcuireann an beartas cosanta ar bhealach iomchuí leis an mbeartas sóisialta agus 
eacnamaíochta níos leithne chun téarnamh náisiúnta a bhaint amach.

Beidh	na	tuairimí	a	chuirfidh	baill	den	phobal	agus	páirtithe	leasmhara	eile	isteach	mar	chuid	den	
phróiseas comhairliúcháin seo, ina ngné lárnach de phróiseas ceaptha beartais an Pháipéir Bháin. 
Moltar do gach ball den phobal agus gach grúpa leasa phoiblí machnamh a dhéanamh ar an ngné 
thábhachtach seo de bheartas an Rialtais agus ról iomlán a ghlacadh sa phróiseas seo.

Ba cheart aighneachtaí a dhéanamh i scríbhinn trí ríomhphost chuig whitepaper@defence.ie nó tríd 
an bpost chuig:

An Páipéar Bán ar Chosaint,
An Brainse Pleanála agus Eagrúcháin,
An Roinn Cosanta,
Bóthar an Stáisiúin,
An Droichead Nua,
Co. Chill Dara.

Áit a ndéantar aighneachtaí thar ceann eagraíochta, ba cheart an fhíric sin a shonrú go soiléir. Is 
é an dáta deireanach chun glacadh le haighneachtaí ná 10 Deireadh Fómhair 2013. Tabhair faoi 
deara le do thoil go mbeidh na doiciméid go léir a gheofar faoi réir fhorálacha na n-Achtanna um 
Shaoráil Faisnéise 1997 agus 2003 agus go bhféadfadh go scaoilfí í.

Tá tuilleadh faisnéise ábhartha mar Ráitis Straitéise, Thuarascálacha Bliantúla agus Ráitis Bhliantúla 
Aschuir ar fáil ar láithreán gréasáin na Roinne ag www.defence.ie nó tríd a nasc leis an bPáipéar 
Bán a leanúint.
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2. Forbhreathnú agus Ceisteanna Beartais

2.1 Cosanta agus Slándáil
Tá luachanna agus leasanna sóisialta, polaitiúla, eacnamaíochta agus cultúrtha ag Éirinn atá mar 
shaintréithe againn mar náisiún agus ar mian linn a chur chun cinn agus a chosaint. Ina theannta 
sin tá cruinneshamhail ag Éirinn, agus glacann sí ról gníomhach i ndul i ngleic leis an dúshláin 
domhanda choitianta mar atá síocháin agus slándáil a chaomhnú agus cearta daonna a chosaint. 

Is é cuspóir an bheartais Chosanta ná slándáil a chur ar fáil, agus freagracht lárnach í soláthar a 
dhéanamh do chosaint mhíleata ar shláine chríche an Stáit agus í dílsithe go sonrach sa Roinn 
Cosanta agus in Óglaigh na hÉireann. Ar an dea-uair níl mórán baoil ann sa lá atá inniu ann go 
dtarlódh cogadh idir stáit san Eoraip. Mar sin féin, tá éilimh dhifriúla i gceist leis an timpeallacht 
chosanta	agus	slándála	athraithe.	Lean	coincheap	na	slándála	ar	aghaidh	ag	forbairt	 le	fiche	nó	
tríocha bliain anuas agus glactar leis i bhformhór na náisiún go bhfuil níos mó i gceist le bagairtí do 
shlándáil náisiúnta ná díreach coimhlint idir stáit. De réir mar a d’éirigh coincheap na slándála níos 
leithne, d’éirigh na himpleachtaí don bheartas Cosanta níos leithne chomh maith.

In Éirinn, mar gheall ar an timpeallacht slándála intíre, tá sé riachtanach cúram a leagan ar Óglaigh 
na hÉireann as ról slándála níos leithne a chomhlíonadh, go háirithe mar thacaíocht don Gharda 
Síochána chun slándáil inmheánach an Stáit a chosaint. Toisc go soláthraíonn siad leibhéal ard de 
thacaíocht do shlándáil intíre tá Fórsaí Cosanta na hÉireann difriúil leis na fórsaí i go leor Stát eile 
a úsáideann fórsaí malartacha seachas fórsaí póilíní nó Fórsaí Cosanta chun na feidhmeanna sin a 
chomhlíonadh. Soláthraíonn Óglaigh na hÉireann cumas “borrtha” a chuireann ar chumas an Stáit 
soláthar do cheanglais slándála breise. Ina theannta sin, coimeádann Óglaigh na hÉireann cumais 
mhíleata solúbtha ar féidir a úsáid i raon leathan de róil tacaíochta agus le haghaidh suíomhanna 
géarchéime. Chomh maith leis sin thacaigh Éire le coimeád na síochána agus na slándála ar fud 
an domhain trí chathláin Óglaigh na hÉireann a imscaradh ar oibríochtaí tacaíochta síochána agus 
bainistíochta géarchéime thar lear. Tá tacaíocht do na Náisiúin Aontaithe (NA) mar chuid lárnach 
dár mbeartas eachtrach. Cuimsíonn beartas na hÉireann na saincheisteanna slándála leithne sin. 

Ról lárnach atá ag gné shibhialta na Roinne Cosanta ná tacaíocht a thabhairt don Aire Cosanta 
mar cheann na Roinne agus go háirithe comhairle agus tacaíocht bheartais a chur ar fáil maidir le 
hábhair Chosanta. 

Cúram don Rialtas go léir é slándáil agus toisc go gcuimsíonn beartas Cosanta na hÉireann 
ceisteanna slándála atá níos leithne ná díreach cosaint chríche, tá riachtanas ann do chuid mhór 
de	chomhoibriú	 leathan.	Oibríonn	oifigigh	ón	Roinn	Cosanta	 taobh	 le	comhghleacaithe	sa	Roinn	
Gnóthaí Eachtracha agus Trádála i bhfóraim idirnáisiúnta agus soláthraíonn siad ionchuir lárnacha 
i	bhforbairt	Chomhbheartas	Eachtrach	agus	Slándála	an	AE.	Freisin	déanann	oifigigh	ón	Roinn	go	
leor idirchaidrimh le Ranna agus gníomhaireachtaí Rialtais eile maidir le freagraí oiriúnacha beartais 
a cheapadh.

Déanann an Páipéar Uaine seo machnamh ar bhagairtí slándála nua agus ar bhagairtí atá ag teacht 
chun cinn nach mór don bheartas Cosanta dul i ngleic leo go hoiriúnach, agus é ag féachaint chuig 
na róil agus na freagrachtaí atá ag Ranna agus gníomhaireachtaí eile mar an Roinn Dlí agus Cirt 
agus Comhionannais, an Garda Síochána, Roinn an Taoisigh, an Roinn Gnóthaí Eachtracha agus 
Trádála, na Coimisinéirí Ioncaim, srl. 
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2.2 Athruithe ó bhí an Páipéar Bán ar Chosaint ann (2000)
Bhíodh leisce ann go stairiúil sainbheartas Cosanta a cheapadh don Stát. Díol suntais é gurbh é an 
Páipéar Bán ar Chosaint, a foilsíodh i 2000, an chéad cheann riamh i stair an Stáit. Sholáthair sé an 
creat beartais le haghaidh na Cosanta le trí bhliain déag anuas. Leagtar amach an creat beartais i 
gCaibidil 3 den Pháipéar Uaine seo. I gCaibidil 4 tugtar cuntas ar na hathruithe ar an timpeallacht 
cosanta agus slándála intíre, réigiúnach agus dhomhanda agus pléitear na freagraí beartais a bhí 
bainteach leo. I gCaibidil 5 breathnaítear ar róil eile arna sannadh d’Óglaigh na hÉireann. Nuair a 
chuirtear na Caibidlí sin le chéile míníonn siad staid an bheartais Chosanta faoi láthair.

Tá athrú suntasach tagtha ar an timpeallacht Cosanta agus Slándála ó foilsíodh an Páipéar Bán ar 
Chosaint i 2000. Tá Óglaigh na hÉireann fós ina rannpháirtí lárnach laistigh d’ailtireacht na slándála 
intíre agus leanann siad orthu ag soláthar raon leathan de shain-aschuir oibriúcháin trí Chúnamh 
don Chumhacht Shibhialta agus le haghaidh ról eile, lena n-áirítear, inter alia, patróil mhara ag an 
tSeirbhís Chabhlaigh agus an tAerchór. Mar gheall ar athruithe ar an gcur chuige i dtreo na pleanála 
éigeandála,	 bunaíodh	an	Oifig	um	Pleanáil	Éigeandála	a	 thacaíonn	 le	Tascfhórsa	an	Rialtais	ar	
Phleanáil Éigeandála.

Ar bhonn domhanda agus réigiúnach, tá níos mó béime á leagan ar shlándáil intíre le deich mbliana 
anuas, rud a léiríonn teacht chun cinn na mbagairtí sa timpeallacht chosanta agus slándála. Léiríodh 
an comhriachtanas slándála sin i measúnuithe cosanta agus slándála ón NA agus i Straitéis 
Slándála na hEorpa (SSE) 2003 de chuid an Aontais Eorpaigh (AE). I measc na mbagairtí sin 
tá: sceimhlitheoireacht, iomadú na n-arm ollscriosta, coimhlintí réigiúnacha, teip an stáit, coireacht 
eagraithe, cibearshlándáil, slándáil fuinnimh, athrú aeráide agus píoráideacht. Glacann Éire ról 
gníomhach sa chomhfhreagra slándála tríd na NA, an AE, agus Comhpháirtíocht na Síochána (PfP) 
de chuid NATO. 

Le forbairt Chomhbheartas Eachtrach agus Slándála (CBES) na hEorpa agus Chomhbheartas 
Slándála agus Cosanta (CBSC) na hEorpa leagtar béim ar chur chuige cuimsitheach an Aontais; is 
é sin ná an cumas leas a bhaint as raon leathan d’uirlisí polaitiúla, taidhleoireachta, eacnamaíochta 
agus míleata atá ar fáil dó chun dul i ngleic le straitéisí slándála casta. Tacaíodh leis sin ag forbairtí 
institiúide laistigh den AE agus iad siúd go léir tacaithe faoi seach ag daingniú leasuithe conartha 
leantacha an AE. Tríd an bhforbairt sin, leanann Éire uirthi ag glacadh ról iomlán sa CBES agus sa 
CBSC araon. 

2.3 Réaltachtaí na Cosanta agus na Slándála 
I gCaibidil 6 tugtar measúnú ar an timpeallacht chosanta agus slándála sa todhchaí agus is féidir 
teacht ar na conclúidí seo a leanas: 

 Tá cúraimí agus leasanna slándála iarbhír ag Éirinn, a thagann chun cinn sa bhaile agus ar 
fud an domhain araon. Tá na teorannacha idir na gnéithe inmheánacha agus seachtracha de 
shlándáil ag éirí níos doiléire de réir a chéile.

 Ar bhonn intíre, tá an Eagraíocht Chosanta fós mar ghné lárnach den ailtireacht slándála agus 
chosanta. Ina theannta sin soláthraíonn Óglaigh na hÉireann raon de sheirbhísí eile don Rialtas 
ar bhonn laethúil.

 Mar gheall ar dhomhandú tá athrú bunúsach tagtha ar fhoinsí agus nádúr na mbagairtí slándála. 
Ní hamhlaidh a thuilleadh go dtugann teorannacha agus ionad geografach an méid céanna 
cosanta agus a thugaidís san am atá thart.

 Glactar leis go huilíoch nach féidir le haon tír amháin atá ag gníomhú ina haonar dul i ngleic 
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go sásúil leis na dúshláin slándála nua. Tá comhaontuithe slándála comhoibritheacha ag éirí 
níos treise agus ní mór d’Éirinn leanúint uirthi mar rannpháirtí gníomhach sa chomhfhreagra 
slándála atá ag teacht chun cinn. 

 Tá spéis ar bhonn praiticiúil agus ar bhonn prionsabail araon ag Éirinn i rannpháirtíocht in 
oibríochtaí tacaíochta síochána faoi shainordú na NA. Tacaíonn ár rannpháirtíocht ghníomhach 
lenár gcumas dul i bhfeidhm ar fhorbairtí beartais níos leithne san AE agus sna NA. 

2.4  Rún an Bheartais
Tá an Roinn Cosanta agus Óglaigh na hÉireann mar chuid den ailtireacht slándála agus chosanta 
a mbaineann an Stát leas aisti chun saoránaigh an Stáit agus ár gcuid luachanna agus leasanna a 
chosaint. Is é an rún atá i gceist ná go leanfadh Éire ar aghaidh ag tabhairt aghaidhe go pragmatach 
ar bhagairtí sa timpeallacht chosanta agus slándála. Féachaimid chuig dul i ngleic leis na dúshláin a 
bhaineann le timpeallacht intíre agus idirnáisiúnta na todhchaí ar bhealach a thacaíonn lenár gcuid 
leasanna straitéiseacha, lena n-áirítear forbairt eacnamaíochta agus shóisialta na hÉireann, agus a 
chuireann lenár rannpháirtíocht chuiditheach leanúnach i réimse na síochána agus na slándála ar 
fud an domhain. 

Agus é sin ar siúl aici, leanfaidh Éire uirthi ag tacú le Náisiúin Aontaithe láidre agus éifeachtacha; 
ag glacadh ról láidir in oibríochtaí tacaíochta síochána; agus ag tacú le hiarrachtaí chun na NA a 
leasú. Tá Éire geallta chun an chomhoibrithe i réimse na slándála atá riachtanach chun tacú le 
leas polaitiúil, eacnamaíochta agus sóisialta an AE, atá tacaithe faoi seach ag daingniú chonarthaí 
leantacha an AE. Tá Éire geallta go daingean chun fanacht ag croílár na hEorpa agus leanfaidh sí 
uirthi ag obair ar an raon iomlán de thionscnaimh bheartais san AE, lena n-áirítear slándáil agus 
cosaint. 

2.5 Dúshlán na n-Acmhainní agus na hImpleachtaí do Chumas 
Dúshlán lárnach maidir leis an mbeartas Cosanta é na cumais bharrmhaithe a shainiú, ag féachaint 
chuig an timpeallacht chosanta agus slándála sa todhchaí chomh maith le hacmhainní leithdháilte. Tá 
an nasc idir an beartas Cosanta, cinntiú go bhfuil an cumas seachadta ann agus aschuir oibriúcháin 
Óglaigh na hÉireann léirithe sna gnéithe straitéiseacha atá leagtha amach i Ráiteas Straitéise 2011-
2014 na Roinne Cosanta agus Óglaigh na hÉireann. Chun beartas, cumais agus aschuir oibriúcháin 
éifeachtacha a chinntiú, ní mór do ghnéithe sibhialta agus míleata na hEagraíochta Cosanta an 
cumas a choimeád chun a gcuid ról faoi seach a chomhlíonadh. 

Meascán de threalamh, chomhaltaí pearsanta, d’oiliúint agus oideachas, bonneagar, eagraíocht, 
pleanáil, ceannaireacht agus foirceadal míleata atá i gceist le cumas míleata. Chun cumas míleata 
a sheachadadh teastaíonn comhiarrachtaí na Roinne Cosanta, idir iarrachtaí sibhialta agus míleata. 
Bíonn aga seachadta fada i gceist agus cumas míleata nua á sheachadadh. Eascraíonn cumas 
míleata an lae inniu ó chinntí beartais agus bainistíochta straitéisí a glacadh na blianta fada ó sin. 
Tá an trealamh a theastaíonn chun cuspóirí míleata a chomhlíonadh agus chun sábháilteacht na 
gcomhaltaí pearsanra a bharrfheabhsú ag éirí níos sofaisticiúla agus costasaí de réir a chéile. 
Tá idir trealamh cosanta pearsanta le haghaidh saighdiúirí aonair agus fearais chumarsáide agus 
mhaoirseachta chomh maith le córais armán i gceist leis. Ní mór go mbeadh tacar scileanna na 
gcomhaltaí pearsanra oiriúnach don tsofaisticiúlacht nua sin. 

Ní mór go mbeadh cumas míleata sa todhchaí oiriúnach do na héilimh a bhaineann leis an 
timpeallacht athraitheach slándála agus cosanta. Mar shampla, bíonn freagraí ar bhagairtí ar nós 
sceimhlitheoireachta, gáinneála ar dhrugaí agus coireachta eagraithe treoraithe ag faisnéis agus 
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réimse cumas ríthábhachtach é sin fós. Ní mór go rachadh cumas sa todhchaí i ngleic le riachtanais 
oibriúcháin an Airm, an Aerchóir agus na Seirbhíse Cabhlaigh sa bhaile agus thar lear. Beidh 
comhinoibritheacht le comhpháirtithe slándála sofaisticiúla fós ag croílár oibríochtaí tacaíochta 
síochána thar lear agus ciallaíonn sé sin nach mór d’Óglaigh na hÉireann oiliúint a dhéanamh 
agus trealmhú de réir chaighdeáin chumais NATO. Go bunúsach tá NATO tagtha chun bheith mar 
ISO1 an domhain mhíleata ó thaobh chaighdeáin chumais. Ní mór d’Óglaigh na hÉireann an cumas 
teagmhasach a choimeád chomh maith chun cur le freagra an Stáit ar imeachtaí nó ghéarchéimeanna 
neamh-mhíleata agus cumas borrtha oiriúnach acu le haghaidh meatha ar an timpeallacht slándála, 
ina róil i gcúnamh don chumhacht shibhialta agus i gcúnamh don údarás sibhialta. 

Laghdaíodh an cistiú a chuirtear ar fáil le haghaidh Cosanta le blianta beaga anuas mar chuid 
den chlár ceartúchán san airgeadas náisiúnta. Laistigh den leithreasú acmhainní laghdaithe sin, 
tá	 tosaíocht	 tugtha	 do	 chumas	 oibriúcháin	 tús	 líne	Óglaigh	 na	 hÉireann.	 I	 bhfianaise	 an	mhéid	
sin, bhí trealamh nua-aimseartha ag Óglaigh na hÉireann agus iad ag dul isteach sa tréimhse 
reatha de dhéine eacnamaíochta. Mar sin féin, tiocfaidh luachlaghdú ar threalamh agus ardáin ar 
an ngnáthbhealach agus caithfear stoic. 

Tá an céatadán de chaiteachas an Rialtais a leithdháiltear don Chosaint in Éirinn ar cheann de na 
céatadáin is ísle san AE. Ar bhonn gearrthéarmach, mar gheall ar na srianta ar mhaoiniú, tá seans 
ann nach mbeimis in ann na gníomhaíochtaí go léir a dhéanamh a d’fhéadfadh go measfaí mar 
ghníomhaíochtaí inmhianta iad nuair a bheadh airgeadas an Státchiste ar leibhéal níos inbhuanaithe.

Laistigh de na paraiméadair acmhainne sin, beidh sé dúshlánach an cumas reatha a choimeád 
sa todhchaí agus beidh sé riachtanach dá bharr sin cinntí deacra a ghlacadh. Sa chomhthéacs 
sin, éireoidh sé níos riachtanaí de réir a chéile teacht ar bhealaí nua chun an cumas riachtanach 
a shealbhú agus a choimeád agus aschuir oibriúcháin a sheachadadh. Tá sé sin dúshlánach do 
Bhallstáit eile an AE chomh maith agus i measc na dtionscnamh atá á gcur ar aghaidh tá tiomsú 
agus comhroinnt ardáin trealaimh, comhpháirtíochtaí comhfhorbartha le tionscal agus modhanna 
nua fála. Le teicneolaíocht nua chomh maith is féidir réitigh níos costéifeachtaí a sholáthar chun 
éifeachtaí nó aschuir riachtanacha a bhaint amach.

2.6 Neodracht Mhíleata
Sa Pháipéar Uaine seo tugtar cuntas ar réaltacht an chomhfhreagra slándála a theastaíonn don 
timpeallacht nua slándála agus cosanta agus ar an riachtanas leantach um rannpháirtíocht na 
hÉireann san fhreagra sin. Beidh rannpháirtíocht Óglaigh na hÉireann sa chomhfhreagra sin chomh 
maith le comhoibriú agus comhar níos doimhne ar fud an domhain mar shaintréith na slándála agus 
na cosanta sna blianta amach romhainn.

Urramaítear beartas neodrachta míleata na hÉireann i gComhbheartas Eachtrach agus Slándála 
an AE, chomh maith le beartais chosanta agus slándála thíortha eile an AE. Mar a tugadh cuntas 
air	sna	caibidlí	roimhe,	dearbhaíonn	Conarthaí	an	AE	go	soiléir	ceart	flaithiúnta	na	mBallstát	chun	
cinneadh cé mhéid atá le caitheamh ar chosaint agus conas, cá háit agus cathain ar cheart dóibh 
a gcuid Fórsaí Cosanta a úsáid. Ina theannta sin, soláthraíonn an Bhunreacht soiléireacht maidir le 
seasamh an AE dá mba amhlaidh go mbeadh an tAE ag iarraidh “comhchosaint” a mholadh. Mar sin 
tá bunús soiléir reachtaíochta agus beartais ag baint leis an rannpháirtíocht agus an ngníomhaíocht 
chosanta go léir, mar a thugtar cuntas orthu sa Pháipéar Uaine seo. 

1 Tagraíonn ISO don International Organisation for Standardisation. Chomh maith lena ról mar chomhghuaillíocht mhíl-
eata, tá ról ar leithligh forbartha ag NATO mar eagraíocht chun caighdeáin a shocrú le haghaidh fórsaí míleata go gine-
arálta. Ghlac réimse leathan tíortha, an tSualainn, an Eilvéis, an Fhionlainn agus an Ostair san áireamh, le caighdeáin 
NATO.
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Tá beartas traidisiúnta na hÉireann de neodracht mhíleata fréamhaithe i neodracht dhearbhaithe na 
tíre	le	linn	an	Dara	Chogaidh	Dhomhanda.	I	bhfianaise	an	chúlra	sin,	agus	ar	chúiseanna	eile	chomh	
maith, glacadh cinneadh i 1949 gan dul isteach in Eagraíocht Chonradh an Atlantaigh Thuaidh 
(NATO) a rabhthas tar éis a chruthú. Tá beartas an Stáit d’fhanacht lasmuigh de chomhghuaillíochtaí 
míleata i bhfeidhm ó sin. Anois ní mór dúinn súil a chaitheamh ar an todhchaí. Ceapadh ár mbeartas 
traidisiúnta de neodracht mhíleata le linn aimsire nuair a bhí an baol de choimhlint idir stáit mar 
shaincheist lárnach slándála náisiúnta le haghaidh an chuid is mó de náisiúin. Ní thagann an 
raon leathan reatha de bhagairtí laistigh den chatagóir sin, áfach, agus tá neodracht mhíleata 
neamhábhartha le haghaidh bagairtí atá ilchineálach agus trasnáisiúnta ó thaobh a nádúir m.sh. 
cibearshlándáil nó cibearsceimhlitheoireacht

Mar gheall ar nádúr na mbagairtí slándála agus an chomhfhreagra is minic a úsáidtear cumais 
mhíleata le haghaidh cúraimí nach bhfuil sainithe mar “chosaint náisiúnta”. Teastaíonn comhoibriú 
trasnáisiúnta agus traseagraíochta i dtaobh na mbagairtí ilchineálacha agus trasnáisiúnta sin. 
Sampla táigiúil ab ea an oibríocht rathúil “Seabight” a chuir isteach ar smuigleálaithe drugaí agus 
a raibh comhoibriú idirnáisiúnta idir faisnéis, póilíní, na Coimisinéirí Ioncaim agus an tSeirbhís 
Chabhlaigh agus an tAerchór i gceist leis. 

Níl aon riachtanas ann do shoiléireacht bheartais maidir leis an ról míleata san fhreagra do 
chomhshlándáil, a aithníonn teorannacha na neodrachta míleata mar fhreagra beartais do na bagairtí 
níos leithne sin. Cé go bhfuil Cosaint fós ina réimse le haghaidh cinnidh fhlaithiúnta, faigheann 
Ballstáit an AE, agus go háirithe na Ballstáit eile nach bhfuil ina mbaill de NATO, gur féidir dul ar 
aghaidh go gníomhach leis an bhfreagra comhoibritheach ar an timpeallacht slándála athraithe. 

2.7 Imscaradh Thar Lear agus an “Glas Triarach”
Tá na nósanna imeachta faofa a rialaíonn seoladh chathláin Óglaigh na hÉireann ar oibríochtaí 
tacaíochta síochána thar lear, a dtugtar “an glas triarach” orthu go coitianta, déanta suas de thrí 
cheanglas, is iad sin ná:

•	 údarú	na	hoibríochta	ag	Comhairle	Slándála	nó	Comhthionól	Ginearálta	na	Náisiún	Aontaithe;	

•	 cinneadh	foirmiúil	ag	an	Rialtas;	agus	

•	 faomhadh	Dháil	Éireann2. 

Ba san Acht Cosanta (Leasú) (Uimh.2) 1960 a rinneadh an fhoráil tosaigh don bhunús reachtach 
um rannpháirtíocht ag na Buan-Óglaigh in oibríochtaí tacaíochta síochána thar lear mar chuid 
“d’Fhórsa Idirnáisiúnta na Náisiún Aontaithe. Rinneadh nuashonrú ar na forálacha dlí i 1993 chun 
rannpháirtíocht i misin Chaibidil VII3 a cheadú agus arís i 2006 chun forbairtí i dtacaíocht síochána a 
thógáil san áireamh lena n-áirítear brath méadaithe na NA ar eagraíochtaí réigiúnacha, mar an tAE, 
NATO agus an tAontas Afracach (AA). Leagadh amach ceanglais an “ghlais triaraigh” go foirmiúil i 
ndearbhú náisiúnta na hÉireann i ndáil le daingniú Chonradh Liospóin. 

2 Níl aon riachtanas ann d’fhaomhadh na Dála áit a bhfuil Fórsa Idirnáisiúnta na Náisiún Aontaithe neamharmtha, áit 
nach sáraíonn agus nach sáróidh méid chathlán na mBuan-Óglach dhá bhall déag, nó má tá an cathlán ceaptha le dul 
in ionad go hiomlán nó go páirteach cathlán de na PDF atá ag seirbheáil lasmuigh den Stát atá ag seirbheáil cheana 
féin mar chuid d’Fhórsa Idirnáisiúnta na Náisiún Aontaithe nó an cathlán sin a atreisiú.
3 Faoi Chaibidil VII de Chairt na NA (dar teideal “Action with respect to threats to the Peace, Breaches of the Peace 
and Acts of Aggression”), tá sainordú ag Comhairle Slándála na NA chun cibé gníomh a ghlacadh “a d’fhéadfadh a 
bheith riachtanach chun síocháin agus slándáil idirnáisiúnta a choimeád nó a thógáil ar ais”. Tugtar oibríochtaí um 
“fhorfheidhmiú na síochána” go coitianta ar oibríochtaí faoi shainordú na NA arna mbunú faoin gCaibidil seo..
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Léiríonn an ceanglas um réiteach NA mar chuid den “ghlas triarach” ról lárnach na NA maidir le 
dlisteanach a dheonú ar mhisin tacaíochta síochána agus bainistíochta géarchéime. Ag an am 
céanna, is ionann é agus srian dlíthiúil ar fhlaithiúnas an Stáit a chuireann an Stát air féin agus cinntí 
á ndéanamh faoi úsáid a chuid fórsaí armtha. D’fhéadfadh go gcoimeádfadh sé sin an Stát ó pháirt 
a ghlacadh in oibríocht tacaíochta síochána. In 2003 cuireadh fáilte roimh an misean tacaíochta 
síochána faoi cheannas na NA EUFOR Concordia i bPoblacht Iar-Iúgslavach na Macadóine i 
réiteach 1371 na NA i dtéarmaí nach raibh i gcomhréir le ceanglais na n-Achtanna Cosanta ag an 
am. Dá réir sin, níorbh fhéidir le hÉirinn páirt a ghlacadh sa mhisean. 

Ní mór na tairbhí a bhaineann le ceanglas foirmiúil reachtach um údarú NA a mheas i gcoinne na 
féidearthachta go bhféadfadh, mar gheall ar an srian sin, nach mbeifí in ann gníomhú áit a mbeadh 
ordú práinneach morálta nó slándála i gceist nó tacaíocht idirnáisiúnta thar na bearta chun déanamh 
amhlaidh, ach áit nach dtagann cead ó na NA, ar chúinsí ina gcleachtann ball buan den Chomhairle 
Slándála agus é/í ag gníomhú lena leas féin.

Admhaítear go bhfuil tacaíocht phoiblí nach beag ann do mheicníocht an ghlais triaraigh agus, i 
dtéarmaí praiticiúla, mar gheall ar mhéid ár gcuid Fórsaí Cosanta, nach bhfuil ach cumas teoranta 
ag	an	Stát	chun	cur	le	misin	na	NA.	I	dtéarmaí	iarbhír,	i	bhfianaise	a	méid,	tá	rinne	Éire	cúis	níos	
fearr ná mar a bheifí ag súil leis agus tá ról luachmhar, díréireach glactha aici agus, seachas sampla 
Phoblacht Iar-Iúgslavach na Macadóine, níor eisíodh í ag an nglas triarach ó rannpháirtíocht i 
dtacaíocht síochána. Ar an iomlán, d’fhéadfaí a mheas go bhfuil níos mó buntáistí ná míbhuntáistí 
ag	baint	leis	an	meicníocht	a	choimeád.	Agus	é	sin	ráite,	saincheist	í	seo	ar	fiú	a	phlé	sula	nglactar	
Páipéar Bán nua.
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2.8 Ceisteanna Beartais
Is é an dúshlán lárnach atá i gceist leis an bPáipéar Uaine seo ná machnamh a dhéanamh ar 
pharaidím athraithe na slándála i dteannta lenár dtuiscint ar neodracht mhíleata agus bealach 
pragmatach ar aghaidh a leagan amach. Is iad na ceisteanna lárnacha beartais chuige sin ná:

Seachas na dúshláin slándála atá leagtha amach sa Pháipéar Uaine seo, an bhfuil ábhair 
imní eile ann maidir le slándáil ar cheart a bhreithniú?

An sáraíonn na buntáistí don Stát a bhaineann leis an nglas triarach a choimeád, go 
háirithe maidir le dlisteanacht idirnáisiúnta síochánaíochta a chinntiú, aon mhíbhuntáistí 
féideartha? 

Cad iad na héilimh oibriúcháin a chuirfear ar Óglaigh na hÉireann sna blianta amach 
romhainn agus an léiríonn na róil atá sannta faoi láthair d’Óglaigh na hÉireann na 
riachtanais sin don todhchaí?

Cén chumais a bheidh ag teastáil ón Eagraíocht Chosanta le haghaidh na tréimhse 
romhainn lena n-áirítear scileanna corparáideacha, comhdhéanamh an fhórsa, ardáin 
trealaimh, srl. agus conas is fearr is féidir linn tosaíocht a thabhairt dár gcuid acmhainní ar 
fháil caipiteal daonna agus trealaimh?

Cén roghanna ar cheart a shaothrú chun na cumais a theastaíonn a fháil m.sh. an ceart 
tiomsú agus comhroinnt an ardán trealaimh a bhreithniú?

Conas is féidir beartas traidisiúnta na hÉireann de neodracht mhíleata a cheangal go 
beacht le riachtanais mhéadaitheacha do rannpháirtíocht Cosanta i gcomhar slándála? 

Conas is féidir le Cosaint ról níos mó a ghlacadh i dtéarnamh geilleagrach m.sh. roghanna 
um chaidreamh méadaithe le Tionscal na hÉireann?
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3. An Páipéar Bán ar Chosaint (2000)
Cloch míle mór maidir le beartas Cosanta a cheapadh ab ea foilsiú céad Pháipéar Bán an Stáit ar 
Chosaint i 2000. Roimhe sin chuir an leisce dul i ngleic le ceisteanna bunúsacha faoi chuspóir agus 
ról Óglaigh na hÉireann isteach go mór ar nuachóiriú agus fhorbairt na hEagraíochta Cosanta4. Sna 
deich mbliana ó foilsíodh é, tá athrú bunúsach tagtha ar an Eagraíocht Chosanta agus meastar 
go forleathan gur eiseamláir don tseirbhís phoiblí é an clár athchóirithe ar thug an Roinn agus 
Óglaigh na hÉireann faoi mar thoradh ar an bPáipéar Bán. Mar gheall ar a thábhacht lárnach, ní mór 
athbhreithniú ar an bPáipéar Bán agus an tábhacht a bhaineann leis a chur san áireamh in aon phlé 
cúlra ar an mbeartas Cosanta in Éirinn.

3.1 Slándáil Intíre
Sa Pháipéar Bán ar Chosaint tugadh faoi deara gur bhain na bagairtí go léir do shlándáil an Stáit a 
raibh freagra oibriúcháin ó Óglaigh na hÉireann sna tríocha bliain roimhe ag teastáil dóibh le réimse 
na slándála inmheánaí, áit ar sholáthair Óglaigh na hÉireann ionchur ríthábhachtach i ról cúnaimh 
don chumhacht shibhialta (ATCP).

Tugadh faoi deara na feabhsúcháin ar an staid slándála ar an oileán ag eascairt ó chomhaontú 
Aoine an Chéasta. Tháinig athrú bunúsach ar an staid slándála i dTuaisceart Éireann agus ar an 
Teorainn leis na sosanna comhraic leanúnacha leantach ag na príomhghrúpaí paraimíleatacha 
poblachtacha agus dílseora agus le tosú an normalaithe ar shocruithe slándála. Tugadh faoi deara 
ann gurbh ionann na grúpaí paraimíleatacha poblachtacha easaontach agus an bhagairt ba mhó do 
shlándáil an Stáit. Mar sin féin, measadh go raibh na contúirtí iomlána do shlándáil “i bhfad níos ísle 
ná mar a bhí amhlaidh roimh na sosanna comhraic”. 

Míníodh sa pháipéar, áfach, go mbeadh riachtanas ann i gcónaí le haghaidh comhaltaí pearsanta 
ó Óglaigh na hÉireann chun raon leathan tacaíochta a chur ar fáil don ról ATCP, lena n-áirítear 
coimhdeachtaí airgid thirim, agus slándáil mhíleata a sholáthar i bpríosún Phort Laoise. Leagadh 
béim ar an ngá le cumas éifeachtach Diúscartha Ordánais Phléascaigh (DOP) chun déileáil le raon 
leathan de theagmhais.

3.2 Slándáil Dhomhanda agus Réigiúnach
Sa Pháipéar Bán ar Chosaint rinneadh machnamh ar fhreagraí cosanta don timpeallacht athraitheach 
cosanta agus slándála. Thángthas ar an gconclúid go dtugann Éire faoi sholáthar Cosanta ar bhunús 
timpeallachta slándála a bhíonn neamhurchóideach den chuid is mó agus nach raibh aon bhagairtí 
sonracha do shlándáil fhoriomlán an Stáit sa timpeallacht shlándála sheachtrach5.

Tar éis anailís a dhéanamh ar an timpeallacht chosanta agus shlándála ag an am tugadh le tuiscint go 
raibh “slándáil náisiúnta bogtha ar aghaidh ó ról cúng na cosanta críche i dtreo saincheisteanna de 
chosc coimhlinte, shíochánaíocht agus bainistíocht géarchéime”6 agus go raibh coincheap leathan 
slándála tagtha chun cinn i ngach institiúid Eorpacha agus Eora-Atlantach lena n-áirítear an tAE. 

Léiríonn treochtaí sa timpeallacht idirnáisiúnta tacaíochta síochána méadú ar líon na staideanna 
coimhlinte a raibh oibríochta tacaíochta síochána mar chuid den réiteach nó mar an ngné ba 
thábhachtaí uaireanta. Ina theannta sin, bhí sé ag tarlú níos minice go raibh saionordú á thabhairt 

4 Tagraíonn “Eagraíocht Chosanta” don eagraíocht shibhialta agus mhíleata.
5 An Páipéar Bán ar Chosaint (2000) alt 2.1
6 An Páipéar Bán ar Chosaint (2000) alt 3.2.2
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ag na NA d’oibríochtaí tacaíochta síochána thar a gceann. Mar gheall ar éileamh níos mó ar 
oibríochtaí idirnáisiúnta tacaíochta síochána i staideanna coimhlinte idirnáisiúnta bhí leibhéil nua 
castachta tagtha chun cinn, agus ba mhinic go mbíodh staideanna deacra a raibh cúinsí stairiúla 
tromchúiseacha i gceist leo de bharr teannais agus díospóidí eitneacha i gceist leo7. Sa chomhthéacs 
sin, tháinig coincheapa cosanta chun cinn a dhírigh ar fhórsaí a d’fhéadfaí a imscaradh go tapa.

Dearbhaíodh sa Pháipéar go gcomhlíontar gealltanas na hÉireann chun comhshlándála tríd na 
Náisiúin Aontaithe, a bhfuil príomhról le glacadh acu i gcoimeád na síochána agus na slándála ar 
fud an domhain8. Déantar talamh slán de go bhfuil ordú morálta ann le haghaidh rannpháirtíochta 
den sórt sin chun síocháin agus slándáil idirnáisiúnta a choimeád agus is amhlaidh i gcónaí go 
nglacann Éire ról ann an oiread is féidir. Admhaíodh an méid seo a leanas sa Pháipéar Bán, áfach: 
“Tír bheag í Éire agus gan ach cumas teoranta aici dul i bhfeidhm ar a timpeallacht sheachtrach. 
Tá spéis againn ar bhonn praiticiúil agus prionsabail araon i síocháin agus slándáil idirnáisiúnta 
a choimeád san Eoraip agus níos faide anonn. Féachfaidh ár mbeartas cosanta chuig an spéis 
straitéiseach sin a léiriú.” 9

Admhaíodh sa Pháipéar Bán freisin go raibh freagra ar bhagairtí ar shíocháin agus shlándáil 
idirnáisiúnta	tagtha	chun	cinn.	Tugadh	faoi	deara,	i	bhfianaise	na	taithí	ar	choimhlintí	réigiúnacha	
mar na coimhlintí sa Chosaiv agus sa Bhoisnia agus an Heirseagaivéin, gur measadh go raibh gá 
le cuir chuige níos réamhghníomhaí agus coiscthí a chuimseodh raon teicnící comhordaithe - m.sh. 
teicnící taidhleoireachta, daonnachtúla, póilíneachta agus míleata, - i bhfoirm síochánaíochta agus 
bainistíochta géarchéime réigiúnaí chun cobhsaíocht a chinntiú agus chun bagairtí ar shlándáil 
i réimse na hEorpa a chosc10. Leagadh béim ar an bhfíric nach mbeadh sé de chumas ag stáit 
aonair dul i ngleic le dhúshláin ilghnéitheacha den sórt sin agus tugadh faoi deara go raibh gréasán 
de chomhoibriú slándála comharatreisithe, a raibh níos mó tíortha ag glacadh páirte ann de réir a 
chéile, agus Stáit neodracha san áireamh, ag teacht chun cinn sa cheantar Eora-Atlantach. Bhí ról 
ag an idirspleáchas slándála sin i mbaol an chogaidh idir stáit san Eoraip a laghdú agus bhí na NA, 
an Eagraíocht na Náisiún Aontaithe um Shlándáil agus Chomhar san Eoraip (ENASCE/OSCE), an 
tAE, NATO agus Aontas Iarthar na hEorpa11 (AIE).

Dearbhaíodh arís sa Pháipéar Bán nach dtiocfadh rannpháirtíocht na hÉireann in aon oibríocht 
mhíleata de chuid an AE chun cinn ach amháin áit a mbeadh sainordú ann ó na NA. Thángthas 
ar an gconclúid freisin go raibh rannpháirtíocht na hÉireann sa timpeallacht nua sin “mar ghné 
thábhachtach de chumas na hÉireann chun dul i bhfeidhm ar imeachtaí ar bhealach a bheadh 
aireach ar riachtanais na tíre sin agus a bheadh i gcomhréir le neodracht mhíleata na hÉireann”. 12

3.3 Ceanglais an Bheartais
Ar bhunús na measúnachta a rinneadh ansin ar an timpeallacht chosanta agus slándála, tugadh 
cuntas sa Pháipéar Bán ar Chosaint ar na ceanglais bheartais seo a leanas le haghaidh Cosanta. 
Sonraítear ann: 13

“Ag féachaint chuig an timpeallacht chosanta agus slándála, beidh beartas an Rialtais le haghaidh 
cosanta dírithe ar chinntiú go gcomhlíontar na ceanglais seo a leanas:

7 An Páipéar Bán ar Chosaint (2000) alt 6.2
8 An Páipéar Bán ar Chosaint (2000) alt 3.2.4
9 An Páipéar Bán ar Chosaint (2000) alt 3.2.1
10 An Páipéar Bán ar Chosaint (2000) alt 3.2.6
11 Tá an AIE éagtha anois
12 An Páipéar Bán ar Chosaint (2000) alt 3.2.9
13 An Páipéar Bán ar Chosaint (2000) alt 4.2.1
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•	 Struchtúr	fórsa	mhíleata	a	choimeád	a	sholáthraíonn	bonn	chun	freagra	a	thabhairt	ar	aon	athrú	
mór ar chúinsí straitéiseacha na hÉireann go meántéarmach agus go fadtéarmach, chomh 
maith le gealltanas oiriúnach chun cosanta náisiúnta a léiriú.

•	 Struchtúr	fórsa	mhíleata	a	choimeád	atá	in	ann	freagra	a	thabhairt	ar	iarratais	chun	cúnamh	a	
chur ar fáil don chumhacht shibhialta agus sa chomhthéacs sin, cur le dúshláin ón gcoigríoch a 
chosc lena n-áirítear sceimhlitheoireacht agus smuigleáil arm.

•	 Freagrachtaí	 idirnáisiúnta	 agus	 réigiúnacha	 na	 hÉireann	 a	 eascraíonn	 ó	 bhallraíocht	 ar	 na	
NA a chomhlíonadh trí raon de chumais mhíleata a sholáthar ar féidir leas a bhaint astu go 
héifeachtach chun páirt a ghlacadh i raon leathan d’oibríochtaí ilnáisiúnta tacaíochta síochána 
agus faoisimh dhaonnúil.

•	 Gealltanas	na	hÉireann	chun	slándáil	na	hEorpa	a	léiriú	trí	raon	oiriúnach	de	chumais	mhíleata	a	
choimeád ar féidir a úsáid chun rannpháirtíocht oiriúnach a ghlacadh i misin slándála réigiúnacha 
arna n-údarú ag na NA.”

3.4 Róil arna sannadh d’Óglaigh na hÉireann 
Tá Éire difriúil le go leor tíortha eile, sa mhéid is nach gcoimeádtar a cuid cumas míleata go heisiach 
le haghaidh teagmhas cosanta náisiúnta nó misean thar lear. Tá aschuir na hEagraíochta Cosanta 
mar chuid lárnach de chreat iltoiseach cosanta, slándála agus tacaíochta. 

I dteannta leis na róil slándála, aithníodh sa Pháipéar Bán ar Chosaint gur úsáideadh cumais agus 
acmhainní Óglaigh na hÉireann i raon níos leithne de róil lena n-áirítear, inter alia, cosaint iascach, 
cabhrú leis na húdaráis shibhialta ina bhfreagra ar mhóréigeandálaí, tubaistí nádúrtha agus seirbhísí 
riachtanacha a choimeád. Moladh sa Pháipéar Bán Meabhrán Tuisceana (MT) nó Comhaontuithe 
Seirbhíse (CS) a fhorbairt le Ranna agus Gníomhaireachtaí Rialtais eile mar bhealach chun soláthar 
aschuir Óglaigh na hÉireann a dhéanamh foirmeálta. 

Léiríonn na Róil arna sannadh d’Óglaigh na hÉireann sa Pháipéar Bán na ceanglais sin agus seo 
a leanas iad14:

•	 an	Stát	a	chosaint	i	gcoinne	forrántachta	armtha;	ós	rud	é	gur	teagmhas	é	sin,	beidh	ullmhúcháin	
dá chur i bhfeidhm ag brath ar mheasúnú leanúnach an Rialtais ar an timpeallacht slándála 
agus chosanta;

•	 cúnamh	don	chumhacht	shibhialta	 (ciallaíonn	sé	sin	 i	gcleachtas	cabhrú,	nuair	a	 iarrtar,	 leis	
an nGarda Síochána arbh iad siúd go príomha a bhfuil freagracht orthu as dlí agus ord, lena 
n-áirítear slándáil inmheánach an Stáit a chosaint);

•	 páirt	a	ghlacadh	in	oibríochtaí	ilnáisiúnta	tacaíochta	síochána,	bainistíochta	géarchéime	agus	
faoisimh dhaonnúil mar thacaíocht do na Náisiúin Aontaithe agus faoi shainordú na NA, lena 
n-áirítear misin slándála réigiúnaí arna n-údarú ag na NA;

•	 seirbhís	cosanta	iascaigh	a	chur	ar	fáil	de	réir	oibleagáidí	an	Stáit	mar	bhall	den	AE;	agus

•	 cibé	dualgais	eile	a	d’fhéadfaí	a	shannadh	orthu	ó	am	go	chéile	a	chomhlíonadh,	m.sh.	cuardach	
agus tarrtháil, seirbhís otharchairr aeir, seirbhís aeriompair an Aire, cúnamh i gcás tubaistí 
nádúrtha nó tubaistí eile, cúnamh i ndáil le seirbhísí riachtanacha a choimeád agus cúnamh le 
truailliú ola ar farraige a chomhrac.

14 An Páipéar Bán ar Chosaint (2000) alt 3.3.3
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3.5 An Creat Cumas
Chun cumas míleata a fhorbairt, teastaíonn comhiarrachtaí ón Eagraíocht Chosanta, idir na gnéithe 
sibhialta agus míleata. Tá i bhfad níos mó ná díreach ardáin trealaimh i gceist le cumas míleata 
agus is amhlaidh go bhfuil roinnt gnéithe ag baint leis, a bhfuil siad go léir idirghaolmhar agus a 
théann siad go léir i bhfeidhm ar an gcumas rath oibriúcháin a bhaint amach. Eascraíonn cumas 
ó acmhainní daonna, pleanáil, trealamh nua-aimseartha, bonneagar, eagraíocht mhíleata, oiliúint 
agus oideachas, ceannaireacht agus foirceadal míleata a chur le chéile. Teastaíonn raon scileanna 
gairmiúla lena aghaidh chomh maith leis an gcumas leas éifeachtach a bhaint as comhaltaí 
pearsanra a bhfuil oiliúint agus trealamh oiriúnach acu. Go háirithe, ní mór go mbeadh oibríochtaí 
inbhuanaithe .i. dóthain comhaltaí pearsanra chun sealobair a dhéanamh de réir mar a theastaíonn 
agus tacaíocht lóistíochúil oiriúnach. Léiríodh é sin sa Pháipéar Bán ar Chosaint (2000).

I measc na gcinntí lárnacha faoi chumas a cuireadh san áireamh sa Pháipéar Bán bhí:

■	Buan-Óglaigh	de	10,500	comhalta	pearsanra	a	choimeád	agus	iad	eagraithe	ar	nós	gnáthairm.

■	Arm	bunaithe	ar	choisithe	éadroma	le	struchtúr	trí	Bhriogáide	agus	leibhéal	oiriúnach	de	chumas	
arm.

■	An	tSeirbhís	Chabhlaigh	a	eagrú	ar	bhonn	cabhlacháin	nua-aimseartha	de	8	long.

■	An	tAerchór	a	fhorbairt	ar	bhunús	a	phróifíl	róil	reatha.

■	Óglaigh	na	hÉireann	atheagraithe	a	fhorbairt.

I	bhfianaise	an	mhéid	sin,	gné	lárnach	den	straitéis	fhorbartha	a	bhí	 leagtha	amach	sa	Pháipéar	
Bán ab ea athchothromú acmhainní chun eagraíocht a bhaint amach a d’fhéadfaí a choimeád leis 
an mbuiséad a bhí ar fáil. Chun é sin a dhéanamh bhí laghdú ar líon na gcomhaltaí pearsanra 
agus méadú ar infheistíocht i dtrealamh agus i mbonneagar ag teastáil. Bhí laghdú ar theorainn nirt 
Óglaigh na hÉireann ó 11,500 comhalta pearsanra go 10,500 comhalta pearsanra riachtanach chun 
an leithdháileadh acmhainní a athchothromú i dtreo an chóimheas molta pá le neamhphá de 70:30.
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4.  Forbairtí lárnacha ó bhí an Páipéar Bán ann
Tá roinnt gnéithe idirspleácha ag baint le forbairt bheartas Cosanta na hÉireann sa tréimhse ó 
2000 ar aghaidh agus laistigh den chreat atá leagtha amach sa Pháipéar Bán ar Chosaint. Áirítear 
leo siúd athruithe ar an timpeallacht chosanta agus slándála, ar fhreagraí beartais, cumais agus 
oibriúcháin ar na hathruithe sin agus an leithreasú acmhainní nach mór don Eagraíocht Chosanta 
aschuir chumais agus oibriúcháin a sheachadadh laistigh de.

Ar bhonn intíre, tá Óglaigh na hÉireann fós mar ghné lárnach den ailtireacht slándála agus leanann 
siad ar aghaidh ag comhlíonadh a ról tacaíochta ar fud raoin de chúraimí cúnaimh don chumhacht 
shibhialta, lena n-áirítear coimhdeacht airgid thirim, coimhdeacht príosúnaigh, diúscairt ordánais 
phléascaigh, cúnamh le hoibríochtaí móra slándála, srl. 

Tá athruithe móra tagtha ar an timpeallacht chosanta agus slándála ar fud an domhain. Freagra 
lárnach beartais d’Éirinn ab iad na freagraí forbartha ag eagraíochtaí slándála domhanda agus 
réigiúnacha a ngníomhaíonn Éire leo agus comhshlándáil á cleachtadh, na NA, an tAE agus NATO/
PfP go príomha. Tá comhar laistigh den AE éirithe níos doimhne agus thacaigh forbairtí institiúide 
laistigh den AE leis sin de réir Conarthaí leantacha a thaobhaigh Éire leo, cé go raibh pointí sonracha 
soiléire i gceist leis an taobhú sin. 

Threoraigh na hathruithe sin, faoi seach, freagraí oibriúcháin riachtanacha agus riachtanais chumais 
bhainteacha. Admhaíonn an tAE agus na NA araon go dteastaíonn raon leathan freagraí chun 
déileáil leis na dúshláin slándála a tháinig chun cinn agus nach mór do straitéisí um maolú priacail 
dul i ngleic leis na cúiseanna casta ilghnéitheacha leis na bagairtí sin. Sa chomhthéacs sin, níl i 
gceist le cumais mhíleata ach ceann amháin de raon ionstraimí ar féidir a chur i bhfeidhm. Mar sin 
féin, is ar an ról Cosanta i slándáil a dhíríonn an páipéar seo go príomha. 

Ag obair de réir an chreata a fhoráiltear dó sa Pháipéar Bán, aithnítear go raibh bunathrú na 
hEagraíochta Cosanta mar eiseamláir d’athchóiriú agus de nuachóiriú sa tseirbhís phoiblí. Thar an 
tréimhse 2000 go 2012, méadaíodh an t-oll-leithdháileadh le haghaidh Cosanta (Vóta 36) ag 7% 
atá comhionann le laghdú i ndáiríre. Tá codarsnacht shuntasach idir é sin agus an méadú foriomlán 
ar chaiteachas poiblí, ba é sin ná 114% le haghaidh na tréimhse céanna15. Ina theannta sin tá líon 
na gcomhaltaí pearsanta atá fostaithe san Eagraíocht Chosanta níos ísle ag 15% ná an méid a bhí 
fostaithe i 2000. Tá sé sin i gcodarsnacht le líon iomlán na seirbhíse poiblí atá níos airde ag 20% ná 
mar a bhí ann i 2000.

Tá an seasamh reatha múnlaithe ag na hathruithe sin le chéile agus déantar breithniú níos sonraí 
orthu sna hailt atá le teacht.

4.1 An Timpeallacht Chosanta agus Slándála 

4.1.1 Slándáil Intíre 

Le Comhaontú Aoine an Chéasta tugadh próiseas síochána cobhsaí a tharraingíonn tacaíocht thar 
na bearta trasna pobal agus arbh é an toradh a bhí air ná gur tháinig bunathrú ar cuireadh fáilte 
roimhe ar leibhéal na bagartha slándála a bhí ag baint le grúpaí paraimíleatacha ar an dá chuid den 
oileán. D’ainneoin sin, bhí na grúpaí poblachtacha ‘easaontacha’ mar a thugtar orthu leagtha ar chur 
isteach ar an dul chun cinn a baineadh amach ó síníodh an comhaontú.

15 http://databank.per.gov.ie/
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Le blianta beaga anuas forbairt nua ar ábhar imní í ná úsáid mhéadaithe feistí pléascacha seiftithe 
ag coirpigh sa Stát. Chun dul i ngleic leis sin, teastaíonn freagra leanúnach ó fhoirne DOPanna, a 
choimeádtar ag réidhe ard chun déileáil le teagmhais den sórt sin. Chun é sin a bhaint amach bhí 
uainíocht leanúnach foirne riachtanach chomh maith le tacar scileanna ardleibhéil a choimeád agus 
saintrealamh agus sainfheithiclí a sholáthar.

Ina theannta sin bhí riachtanas leanúnach ann do raon leathan de thacaí ó Óglaigh na hÉireann 
don Gharda Síochána. Bíonn an Garda Síochána neamharmtha go príomha agus bíonn siad oilte 
le haghaidh gníomhaíochtaí oiliúna i ngnáthshochaí shíochánta cé go bhfuil roinnt eilimintí armtha 
agus speisialaithe forbartha acu. Soláthraíonn Óglaigh na hÉireann comhaltaí pearsanra míleata 
i ról oibriúcháin i gcáil cúnaimh don chumhacht shibhialta (ATCP). Leanann Óglaigh na hÉireann 
orthu ag soláthar coimhdeachtaí airgid thirim agus coimhdeachtaí príosúnaigh chomh maith 
le slándáil i bpríosún Phort Laoise i dteannta le tacaí eile mar Aonad Aerthacaíochta an Gharda 
Síochána. I dteannta leis an raon de thacaí slándála a chuirtear ar fáil ar bhonn laethúil, teastaíonn 
rannpháirtíocht ó Óglaigh na hÉireann chomh maith le haghaidh na slándála a chuirtear ar fáil ag 
imeachtaí a bhfuil tábhacht náisiúnta ag baint leo mar chuairteanna ag cinn Stáit agus daoine mór 
le rá. 

Ó foilsíodh an Páipéar Bán, tá an t-achar iomlán a bhfuil cearta ceannasachta mara (ag leibhéil 
éagsúla) ag Éirinn ina leith méadaithe beagnach faoi dhó agus anois tá sé comhionann le thart 
ar 220 milliún acra ag sineadh thar 1,000km (os cionn 600nm) isteach san Atlantach Thuaidh. Is 
ionann é sin agus cóimheas mara le talamh os cionn 12:1 nuair a chuirtear i gcomparáid le mais 
talún an Stáit é. Is í an tSeirbhís Chabhlaigh príomhghníomhaireacht fharraige an Stáit agus leanann 
sí ar aghaidh ag tabhairt faoi raon leathan de chúraimí slándála lena n-áirítear maoirseacht agus 
patrólú leanúnach ar fhearann mara an Stáit. Soláthraíonn an tAerchór an ghné aeir d’acmhainn 
mhaoirseachta agus phatrólaithe an Stáit.

Oibríonn an tSeirbhís Chabhlaigh mar chuid den Chomh-thascfhórsa ar Dhíchumasú Drugaí (leis 
an nGarda Síochána agus na Coimisinéirí Ioncaim). Sa chomhthéacs sin, cuireann Éire le hobair 
an Lárionad Oibríochtaí agus Anailíse Muirí – Támhshuanaigh (MAOC-N), a bunaíodh i 2007 mar 
lárionad comhordaithe idirnáisiúnta chun go bhféadfaí díriú níos mó ar mhalairt faisnéise idir a 
sheacht mballtír (.i. Éire, an Ríocht Aontaithe, an Ísiltír, an Fhrainc, an Spáinn, an Phortaingéil agus 
an Iodáil) chun dul i ngleic le lastais mhóra drugaí ar an bhfarraige. 

Tá ról ag an Aerchór sa réimse sin freisin sa mhéid is go soláthraíonn sé tacaíocht aeir d’oibríochtaí um 
dhíchumasú drugaí, go n-iompraíonn sé baill den na Coimisinéirí Ioncaim i gcáil bhreathnadóireachta 
chun críocha maoirseacht a dhéanamh ar árthaigh a mheastar go bhfuil gáinneáil ar dhrugaí agus 
gníomhaíochtaí mídhleathacha eile ar siúl acu. 

4.1.1.1 Pleanáil Éigeandála

Tar éis imeachtaí an 11 Meán Fómhair 2011, tá athrú suntasach tagtha ar phleanáil éigeandála. 
Tógann Tascfhórsa an Rialtais ar phleanáil éigeandála le chéile gach cuid den rialtas a bhfuil ról 
ceannasach	nó	tacaíochta	acu	i	bpleanáil	éigeandála	an	Rialtais.	Oifig	shibhialta-mhíleata	laistigh	
den	Roinn	Cosanta	í	an	Oifig	um	Pleanáil	Éigeandála,	a	bunaíodh	chun	tacú	le	hobair	Thascfhórsa	
an	Rialtais.	Oibríonn	an	Oifig	le	gach	roinn	agus	gníomhaireacht	atá	i	mbun	pleanála	éigeandála	
agus comhlíonann sé feidhm thrasrannach mhaoirseachta, atá mar bhunús do Thuarascáil Bhliantúil 
rúnda don Rialtas. Chlúdaigh an Tuarascáil ba dheireanaí an tréimhse ón 1 Deireadh Fómhair 2011 
go dtí an 31 Mí na Nollag 2012.

Leis an Lárionad Náisiúnta Comhordaithe Éigeandálaí, a osclaíodh i 2007, cuirtear áis dhaingean 
ar fáil le haghaidh pleanálaithe éigeandála atá rannpháirteach i bhfreagra náisiúnta den sórt 
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sin. Baineadh úsáid roinnt uaireanta as na háiseanna a cuireadh ar fáil. Mar shampla, le linn na 
n-imeachtaí aimsire crua i 2009 agus 2010 agus le linn ghéarchéim an luaithreamháin bholcánaigh i 
Márta/Aibreán 2010. Le linn mhí an Mhárta agus mhí Aibreáin 2011, d’úsáid an Grúpa Comhordaithe 
Náisiúnta an Lárionad chun comhordú a dhéanamh ar thionchar an chreatha talún sa tSeapáin 
agus an phléasctha ina dhiaidh sin sa stáisiún núicléach i Fukushima agus chun maoirseacht a 
dhéanamh ar fhadhbanna nua a d’eascair astu.

4.1.1.2 Cosaint Shibhialta

Ó foilsíodh an Páipéar Bán ar Chosaint (2000) lean an eagraíocht Cosanta Sibhialta ar aghaidh 
ag forbairt mar sheirbhís ardchaighdeáin dara líne um freagra éigeandála i dteannta le leanúint ar 
aghaidh lena cuid gníomhaíochtaí tacaíochta pobail agus ag déanamh forbartha orthu. Tacaíodh 
leis sin ag infheistíocht i dtrealamh mar fheithiclí easbhóthair, bháid agus saintrealamh agus ag 
nuachóiriú orthu.

San Acht Cosanta Sibhialta 2002 rinneadh foráil chun an Bord Cosanta Sibhialta (údarás Stáit faoi 
choimirce na Roinne Cosanta) a bhunú, agus tugadh feidhm don fhoráil sin i 2003. Rinne an Bord 
Cosanta Sibhialta bainistíocht ar fhorbairt na heagraíochta Cosanta Sibhialta ar leibhéal náisiúnta 
sa tréimhse go dtí deireadh 2012. De réir bheartas an Rialtais ar chuíchóiriú Gníomhaireachtaí 
Stáit, leis an Acht Cosanta Sibhialta 2012 díscaoileadh an Bord Cosanta Sibhialta agus rinneadh 
feidhmeanna na Roinne Cosanta a athshannadh don Roinn Cosanta.

Díláraíodh ceanncheathrú na Cosanta Sibhialta a chuig saoráid nua i Ros Cré, Co. Thiobraid Árann 
i 2006. Tá tacaí oiliúna don eagraíocht á bhforbairt diaidh ar ndiaidh ag an gColáiste Cosanta 
Sibhialta agus aithnítear mar institiúid oiliúna é ag roinnt comhlachtaí reachtúla agus rialála mar 
Chomhairle na nDámhachtainí Breisoideachais agus Oiliúna (FETAC) agus an Chomhairle um 
Chúram Práinne Réamh-Ospidéil (PHECC).

Lean saorálaithe Cosanta Sibhialta orthu ag tabhairt tacaíochta dá gcuid pobal agus bhí ról 
tábhachtach acu le linn na haimsire crua agus na dtuilte le blianta beaga anuas. Tá Cosaint Shibhialta 
cuimsithe anois i socruithe um pleanáil agus freagra éigeandála ar leibhéal áitiúil, réigiúnach 
agus náisiúnta mar thacaíocht do na seirbhísí tosaigh faoin gCreat le haghaidh Móréigeandálaí a 
Bhainistiú. 

Cé gurb í an Roinn Cosanta a bhainistíonn agus a fhorbraíonn an eagraíocht ar leibhéal náisiúnta, 
is é an t-údarás áitiúil ábhartha atá freagrach as rialú oibriúcháin ar leibhéal áitiúil. Chuige sin, 
treoróidh an clár leanúnach um leasú an rialtais áitiúil forbairt leanúnach na hEagraíochta Cosanta 
Sibhialta.

4.1.2 Slándáil Dhomhanda agus Réigiúnach 

Bhí creat an Pháipéir Bháin ann roimh 9/11, Chogadh na hIaráice, roimh an gcogadh san Afganastáin, 
agus Earrach na nArabach. Bhí sé ann freisin roimh aontachas stáit na hEorpa thoir mar bhaill 
den Aontas agus bhaill de NATO. Ó foilsíodh é tharla athruithe móra eile ar fud an domhain agus 
tuilleadh forbartha ag teacht ar thíortha mar an tSín, an India agus an Bhrasaíl agus an Rúis fós ag 
teacht chun cinn arís. 

Le linn na hidirthréimhse, cuireadh measúnuithe foirmeálta tréimhsiúla ar an timpeallacht chosanta 
agus slándála san áireamh i Ráitis Straitéise Cosanta, gach trí bliana ar a laghad. Tá na measúnuithe 
sin treoraithe ag measúnuithe an AE agus na NA ar an timpeallacht shlándála dhomhanda agus 
réigiúnach. 

Ghlac Cinn Stáit agus Rialtais an AE Straitéis Slándála na hEorpa i 2003. Aithníodh sa Straitéis 
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gurbh amhlaidh ag an am go raibh an tAE ag tabhairt aghaidhe ar bhagairtí slándála “atá níos 
éagsúla, nach bhfuil chomh infheicthe agus nach féidir a thuar go héasca”. I measc na mbagairtí 
sin tá:

1. Sceimhlitheoireacht.

2. Iomadú na n-Arm Ollscriosta.

3. Coimhlintí Réigiúnacha.

4. Teip an Stáit.

5. Coireacht Eagraithe.

Léiríonn Straitéis Slándála na hEorpa cur chuige iomlánaíoch i dtreo choincheap na slándála Eorpaí 
agus díríonn sí ar bhuntáiste comparáideach an AE i réimse na “cumhachta boige”16. Aithníodh 
bagairtí inti agus cruthaíodh níos comhchuibhis i mbeartas an AE agus i measc Ballstát maidir le 
cosc na coimhlinte agus freagra géarchéime, lena n-áirítear cumas míleata.

I 2004, chun an timpeallacht shlándála athraithe a aithint, i dtuarascáil ag Painéal Ardleibhéil 
Ard-Rúnaí na Náisiún Aontaithe ar Bhagairtí, Dhúshláin agus Athrú dar teideal ‘A More Secure 
World: Our Shared Responsibility’, leagadh béim ar an ngá le comhshlándáil agus le dul i ngleic le 
comhshlándáil ar leibhéal domhanda, réigiúnach agus náisiúnta. Aithnítear sé bhraisle bagairtí sa 
tuarascáil:

•	 Bagairtí	 eacnamaíochta	 agus	 sóisialta,	 lena	 n-áirítear	 bochtaineacht,	 galar	 tógálach	 agus	
díghrádú comhshaoil.

•	 Coimhlint	idirstáit.

•	 Coimhlint	inmheánach,	lena	n-áirítear	cogadh	sibhialta,	cinedhíothú	agus	ainghníomhartha	eile	
ar scála móra.

•	 Airm	núicléacha,	raideolaíocha,	cheimiceacha	agus	bhitheolaíocha.

•	 Sceimhlitheoireacht.

•	 Coireacht	eagraithe	idirnáisiúnta.

Rinne Ardionadaí an AE mar a bhí ann ag an am tuarascáil ar chur i bhfeidhm an ESS i 2008. 
Thángthas ar an gconclúid sa tuarascáil go raibh dul chun cinn substaintiúil déanta ag an AE thar 
an tréimhse cúig bliana agus go raibh sé aitheanta go raibh ról tábhachtach ag an AE i ndomhan 
níos fearr. Tugadh le tuiscint sa tuarascáil freisin go raibh an domhan ag athrú go tapa, agus bagairtí 
nua ag teacht chun cinn m.sh. cibearionsaithe, slándáil fhuinnimh, athrú aeráide agus píoráideacht. 
Tugadh faoi deara áfach, d’ainneoin an méid a bhí bainte amach, gur obair idir lámha a bhí i gceist 
le cur i bhfeidhm an ESS agus chun go bhféadfaí acmhainn iomlán an AE a chomhlíonadh nach mór 
don AE fós bheith “níos cumasaí, níos comhtháite agus níos gníomhaí”. 

Thángthas ar an gconclúid san ESS nach bagairt de nádúr míleata amháin í ceann ar bith de na 
bagairtí a aithníodh, m.sh. sceimhlitheoireacht, iomadú na n-arm ollscriosta, coimhlintí réigiúnacha, 
teip an stáit agus coireacht eagraithe, agus mar sin nach féidir dul i ngleic le haon cheann díobh 
trí mheán modhanna míleata amháin. Fachtóir lárnach in acmhainn mhéadaithe an AE chun dul 
i bhfeidhm ar an gclár oibre slándála idirnáisiúnta é an cur chuige cuimsitheach. Is é sin ná an 

16 I measc an raoin d’ionstraimí “cumhachta boige” atá ag an AE le húsáid chun críocha coimhlint a chosc, bainistíocht 
ghéarchéime a dhéanamh agus síocháin a chur chun cinn, tá ionstraimí polaitiúla, taidhleoireachta, eacnamaíochta, 
daonnachtúla, i dteannta le hionstraimí riaracháin shibhialta agus mhíleata.
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cumas leas a bhaint as raon leathan ionstraimí atá ar fáil dó, lena n-áirítear ionstraimí míleata, 
eacnamaíochta, taidhleoireachta agus polaitiúla. Éascaíonn Conradh Liospóin an cur chuige 
cuimsitheach.

4.2 Institiúidí Domhanda agus Réigiúnacha
Cosúil le gach stáit aonair, tá forbairt déanta ag institiúidí domhanda agus réigiúnacha a n-oibríonn 
leo chun comhshlándáil a chleachtadh, mar na NA, an tAE agus PfP NATO, ar a gcur chuige i 
dtreo slándála agus cosanta mar fhreagra ar na hathruithe admhaithe ar an gcomhshaol. Baineadh 
amach an freagra laistigh den AE de riachtanas trí chomhoibriú polaitiúil níos dlúithe agus struchtúir 
institiúideacha nua ag eascairt ón daingniú ar chonarthaí leantacha. Tá na forbairtí suntasacha 
leagtha amach thíos.

4.2.1 Forbairtí sna NA

Tá plé ar siúl faoi leasú na NA, ó struchtúr na Comhairle Slándála go síochánaíocht mhíleata. I 
2000 thug Painéal Brahimi tuairisc ar fhreagra na NA ar choinbleachtaí san Afraic agus sna Balcáin 
le linn na 1990í, freagra ar cáineadh go géar é. Leag an tuarascáil béim ar nádúr athraithe na 
gcoimhlintí agus d’iarr sí acmhainn a fhorbairt le haghaidh freagra thapa ar staideanna casta agus 
luaineacha a bhfuil i bhfad níos mó i gceist leo ná díreach síochánaíocht thraidisiúnta. Iarradh ar 
náisiúin an Iarthair ach go háirithe fórsaí féin-imscartha, féin-inbhuanaithe, freagra thapa a chur ar 
fáil. Aithníodh sa tuarascáil go raibh sé riachtanach go mbeadh oibríochtaí forfheidhmithe síochána 
Chaibidil VII in ann brú inchreidte comhéigneach a chur i bhfeidhm. Tá na hathruithe beartais ag 
eascairt ón tuarascáil sin le feiceáil ó bhí 2000 ann agus brath níos mó ar eagraíochtaí réigiúnacha 
chun ceannaireacht a dhéanamh ar mhisin tacaíochta síochána thar ceann na NA. Tá an tAE, NATO 
agus Aontas na hAfraice ina rannpháirtithe móra anois i síochánaíocht na NA.

4.2.2 Forbairtí san AE

Ó foilsíodh an Páipéar Bán ar Chosaint neartaíodh an tAontas Eorpach níos mó trí dhaingniú 
Chonradh Nice agus Chonradh Liospóin. Chun go bhféadfadh Éire na conarthaí sin a dhaingniú bhí 
leasuithe bunreachtúla ag teastáil agus an dá huair tharla sé gur dhiúltaigh toghthóirí do na leasuithe 
sin ar an gcéad dul síos. Bhain ceann de na hábhair imní a d’ardaigh na toghthóirí le himpleachtaí 
an daingnithe do bheartas cosanta agus slándála na hÉireann. 

An dá huair rinneadh soiléiriú ar sheasamh na hÉireann agus tacaíodh níos mó leo leis na dearbhuithe 
agus na prótacail a bhí ag gabháil leis na Conarthaí AE sin. Ina theannta sin, bhí an téacs seo a 
leanas, inter alia, sa leasú bunreachtúil ina ndearnadh daingniú ar Chonradh Nice i 2002:

Airteagal 29.4.9
Ní ghlacfaidh an Stát cinneadh arna thógáil ag an gComhairle Eorpach chun comhchosaint a 
bhunú de bhun Airteagal 1.2 den Chonradh a bhfuil tagairt déanta dó i bhfo-alt 7 den alt seo áit a 
mbeadh an Stát rannpháirteach sa chomhchosaint sin. 

I 2008, áfach, luadh ábhair imní faoi bheartas cosanta agus slándála na hÉireann17 mar cheann de 
na cúiseanna lenar diúltaíodh ar an gcéad dul síos don leasú bunreachtúil chun Conradh Liospóin 
a dhaingniú. Leagadh amach go soiléir an seasamh maidir le Conradh Liospóin sa Pháipéar Bán 
ar Chonradh Liospóin18 (2009) agus cosúil le Conradh Nice, rinneadh daingniú ar an gconradh ina 
dhiaidh sin.

17 http://www.dfa.ie/uploads/documents/ucd%20geary%20institute%20report.pdf 
18 An Páipéar Bán ar Chonradh Liospóin (2009) Lch.18.
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Leanann Éire uirthi ag dul i ngleic go dearfach le forbairt an Chomhbheartais Eachtraigh agus 
Slándála agus le Comhbheartas Slándála agus Cosanta an AE.

4.2.2.1 Forbairtí ar Bheartas Cosanta agus Slándála an AE 

Thug Ballstáit an AE gealltanas chun Comhbheartas Eachtrach agus Slándála (CBES), faoina dtugann 
na Ballstáit faoi oibriú i dteannta a chéile ar shaincheisteanna idirnáisiúnta i ndáil le dlúthpháirtíocht 
pholaitiúil fhrithpháirteach. Is í aidhm an Chomhbheartais Slándála agus Cosanta, atá mar ghné de 
CBES an AE ná neartú a dhéanamh ar chumas seachtrach an Aontais trí fhorbairt a dhéanamh ar 
chumais sibhialta agus mhíleata i mbainistíocht ghéarchéime agus i gcosc na coimhlinte. Chuimsigh 
CBES an AE, faoi Chonradh Amstardam (1997), ról nua don AE i réimsí na gcúraimí daonnachtúla 
agus tarrthála, cúraimí síochánaíochta agus cúraimí fórsaí comhraic sa bhainistíocht ghéarchéime, 
lena n-áirítear an tsíocháin a dhéanamh (a dtugtar cúraimí Petersberg go coitianta orthu). Thug sé 
faoi deara nach raibh cruthú Arm Eorpach i gceist leis sin.

D’aithin cinntí chruinnithe mulllaigh Köln agus Heilsincí go raibh gá le comhfhreagra ar dhúshláin 
slándála chomh maith leis an ngá bainteach don AE oibriú i dtreo cumais um ghníomh neamhspleách. 
Shocraigh Ballstáit an AE sprioc chomhaontaithe, dheonach, a dtugtar Sprioc Ceannlíne uirthi, 
chun feabhas a chur ar chumais le haghaidh Chúraimí Petersberg, a raibh sé mar aidhm aici a 
chomhlíonadh faoi 2003. Áirítear leis sin “pailéad fórsaí”, a nglacann Éire ról ann ó laistigh dár 
ngealltanas19. Teastaíonn cinneadh d’aon toil ón gComhairle chun “Oibríocht Chúram Bainistíochta 
Géarchéime” a sheoladh”. 

Le linn Uachtaránacht na hÉireann ar an AE i 2004, glacadh coincheap na gCathghrúpaí20 agus 
leis sin tugadh isteach an cumas chun fórsaí a imscaradh ag réidhe ard. Ó bhí Eanáir 2007 ann 
teastaíonn go mbeadh dhá Chathghrúpa ar fuireachas le haghaidh tréimhse de shé mhí i ndiaidh a 
chéile. Ghlac Éire páirt sa Chathghrúpa Nordacha (2008 agus 2011) agus sa Chathgrúpa Ostarach 
/ Gearmánach le haghaidh na dara sé mhíosa de 2012. Tá imscaradh oibriúcháin na hÉireann le 
Cathghrúpa fós faoi réir mheicníocht an “ghlais triaraigh”. Anuas go dtí seo, ní dhearnadh imscaradh 
oibriúcháin ar aon Chathghrúpa AE.

I mBealtaine 2006, d’fhoilsigh Coimisiún an AE “A Concept for European Community Support for 
Security Sector Reform,” ina dtugtar faoi deara go bhfuil gá ann le cur chuige iomlánaíoch i dtreo 
Athchóiriú a hEarnála Slándála (SSR) ag an AE. Leagadh béim ann freisin ar an ngá le comhoibriú 
le heagraíochtaí réigiúnacha agus iltaobhacha, lena n-áirítear na NA, an Eagraíocht um Chomhair 
agus Fhorbairt Eacnamaíochta (ECFE), Comhairle na hEorpa, OSCE agus Aontas na hAfraice (AU), 
in oiliúint agus i dtacaíocht SSR. Tá an tAE i mbun tacaíochta a bhaineann le leasú ar an earnáil 
slándála i níos mó ná 70 tír. 

Aithnítear go forleathan i bpobal an chúnaimh idirnáisiúnta tábhacht na slándála d’fhorbairt shóisialta 
agus eacnamaíochta náisiúnta. Tá slándáil ó fhoréigean riachtanach chun forbairt shóisialta, 
eacnamaíochta agus pholaitiúil a bhaint amach. Ar an gcaoi chéanna, chun go mbeadh cúnamh 
éifeachtach, tá sé riachtanach go mbeadh timpeallacht chobhsaí agus shlán i réim chun a thionchar 
a uasmhéadú ó thaobh forbartha agus fáis. 

19 Gné lárnach de ról na hÉireann sa tsíocháin agus sa tslándáil idirnáisiúnta í gealltanas comhaltaí pearsanra chun 
oibríochtaí idirnáisiúnta tacaíochta síochána (OTSInna) faoi údarás na NA. Tá Éire geallta chun suas go 850 comhalta 
pearsanra a chur ar fáil faoi Chóras Cúltaca na Náisiún Aontaithe (UNSAS). Laistigh den fhigiúr sin, gheall Éire pailéad 
fórsaí faoi Chuspóir Ceannlíne Heilsincí faoina n-éilítear go gcoimeádfaí raon leathan cumas ag staideanna éagsúla 
réidhe.
20 Is é cuspóir Chathghrúpaí an AE ná leibhéal tapa freagra a sholáthar do ghéarchéimeanna idirnáisiúnta nua, ag ligean 
don AE idirghabháil a dhéanamh ag na céimeanna luatha ríthábhachtacha nó oibríochta reatha a atreisiú.
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Tá luach breise ag Éirinn ó thaobh rannpháirtíochta i ngníomhaíochtaí um leasú ar an earnáil slándála. 
Thacaigh Óglaigh na hÉireann leis an bpróiseas Dí-armála, Díshlógtha agus Athimeasctha (DDA) sa 
Libéir trí slándáil a chur ar fáil d’fhoirne DDA ag suíomhanna airm. Idir 2005 agus 2006, chabhraigh 
siad leis an bpróiseas díchoimsiúnaithe airm san Indinéis, mar chuid de Mhisean Monatóireachta an 
AE san Indinéis. Ina theannta sin, tá cathlán beag de chomhaltaí pearsanra ó Óglaigh na hÉireann 
ag cabhrú faoi láthair le hoiliúint a chur ar fhórsaí slándála Rialtas Idirthréimhseach Feidearálach 
na Somáile i Misean oiliúna an AE sa tSomáil. Ginearál ó Óglaigh na hÉireann atá i gceannas ar an 
misean seo agus aithnítear go bhfuil sé rathúil go leor. 

Tá an tAE ina rannpháirtí mór i gcúrsaí domhanda anois agus cumas méadaitheach aige chun dul 
i bhfeidhm ar an gclár oibre slándála idirnáisiúnta tríd na hionstraimí atá ar fáil dó a úsáid, lena 
n-áirítear ionstraimí eacnamaíochta, taidhleoireachta, polaitiúla agus míleata agus tá an cur chuige 
cuimsitheach sin mar shaintréith den CBES. Bronnadh Duais Nobel na Síochána le haghaidh 2012 
ar an Aontas Eorpach (AE) mar aitheantas dá ról le seasca bliain anuas i gcur ar aghaidh na síochána 
agus an athmhuintearais, an daonlathais agus na gceart daonna san Eoraip. 

4.2.2.2 Forbairtí Institiúideacha san AE 

Tá forbairt tagtha freisin ar struchtúir san AE chun tacú leis an CBES. Leis an gCoiste Polaitiúil agus 
Slándála (CPS) agus an Coiste Míleata (EUMC) tógtar le chéile ionadaithe taidhleoireachta agus 
míleata na mBallstát. Freisin tá foireann mhíleata AE ann a thacaíonn le pleanáil agus stiúradh 
oibríochtaí agus le forbairt cumas. Tá ról gníomhach ag Éirinn sna coistí agus sna hinstitiúidí sin go 
léir. 

Bunaíodh an tSeirbhís Eorpach Gníomhaíochta Seachtraí (SEGS) ar an 1 Nollaig 2010, díreach aon 
bhliain amháin tar éis theacht i bhfeidhm Chonradh Liospóin. Tá taidhleoirí ó sheirbhísí náisiúnta 
agus ón gComhairle agus ón gCoimisiún mar bhaill foirne sa SEGS. Tá an SEGS i bhfeidhm go 
hiomlán ón 1 Eanáir 2011. Seirbheálann an SEGS mar aireacht eachtrach agus chór taidhleoireachta 
don AE. Cabhraíonn sé leis an Ardionadaí do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála atá 
freagrach as Comhbheartas Eachtrach agus Slándála an AE i bhfeidhm a chur i bhfeidhm agus as 
réimsí eile d’ionadaíocht sheachtrach an AE, agus tá sí faoina údarás. Déanann an SEGS bainistíocht 
ar fhreagra an AE ar ghéarchéimeanna agus comhoibríonn sé leis an gCoimisiún Eorpach i réimsí 
a bhfuil inniúlacht aici iontu chomh maith. 

Déantar caiteachas a bhaineann leis an gComhbheartas Eachtrach agus Slándála a mhuirearú ar 
bhuiséad an AE, ach amháin caiteachas a eascraíonn ó oibríochtaí míleata agus cosanta a bhfuil 
impleachtaí ag baint leo agus i gcásanna ina gcinneann an Chomhairle a mhalairt d’aon ghuth. 
D’aontaigh na Cinn Stáit agus Rialtais i Meán Fómhair 2003 ar na socruithe um íocaíocht na gcostas 
as oibríochtaí míleata faoi cheannas an AE. Cuireann gach Stát le costais choitianta oibríochta agus 
úsáid á baint as eochair Ollioncaim Náisiúnta (OIN) agus tá ranníocaíocht na hÉireann díreach 
os cionn 1% de na costais sin. Ina theannta sin, íocann Ballstáit a thugann comhaltaí pearsanra 
le haghaidh oibríochta as a gcuid costas oibriúcháin ar bhonn “luíonn costais áit a dtiteann siad”. 
Níor baineadh feidhm riamh as an áis atá ag Ballstát chun tarraingt as cur le costais choitianta 
oibríochta trí dhearbhú foirmiúil faoi Airteagal 23(1) (“staonadh inchiallaithe”) den Chonradh ar an 
Aontas Eorpach. 

4.2.3 Comhar an AE – na NA 

Mar thoradh ar an ngá le freagraí éifeachtacha ar ghéarchéimeanna, tá forbairt shubstaintiúil tagtha 
ar chomhar idir an tAE agus rannpháirtithe idirnáisiúnta eile, na NA ach go háirithe, i réimse na 
bainistíochta géarchéime. Tá comhar AE-NA mar ghné thábhachtach den Chomhbheartas Slándála 
agus Cosanta (CBSC). Tá idirghníomhú foirmiúil agus oibriúcháin araon idir an dá heagraíocht fós láidir.
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Chuige sin, d’fhorbair Éire páipéar Food for Thought – Enhancing EU/UN Cooperation21. Tar éis 
phróiseas comhairliúcháin idir an Stiúrthóireacht um Bainistíocht Géarchéime agus um Pleanáil 
(CPMD) agus Roinn na n-Oibríochtaí Síochánaíochta sna NA, tá plean gníomhaíochta déanta ag 
an tSeirbhís Eorpach Gníomhaíochta Seachtraí (SEGS) a bhí fréamhaithe sa pháipéar Éireannach 
agus ina leagtar amach gníomhartha a gcuirfear feabhas, dar leo, ar chomhar AE-NA mar: - gné á 
chur ar fáil ag an AE d’oibríocht NA (sibhialta nó míleata) agus/nó imscaradh míleata neamhspleách 
ag an AE mar thacaíocht d’oibríochtaí NA.

4.2.4 An tAE agus NATO

Ós rud é go bhfuil an oiread Ballstáit AE ina mbaill de NATO chomh maith, tuaradh an caidreamh 
idir an tAE agus an NATO ó thús an Chomhbheartais Slándála agus Cosanta (CBSC), ar tugadh 
Beartas Slándála agus Cosanta na hEorpa (BSCE) air roimhe sin. Éilíonn stáit go seachnófaí dúbailt 
na hiarrachta agus na gcaighdeán thar an dá heagraíocht chomh maith le caiteachas diomailteach. 

Tháinig buansocruithe idir an tAE agus NATO chun cinn de réir na bprionsabal a sonraíodh ag 
Comhairlí Eorpacha leantacha ó Chomhairle Feira (Portaingéil) i 2000. I measc na bprionsabal sin 
tá meas iomlán ar neamhspleáchas chinnteoireacht an AE, nádúir éagsúla an AE agus NATO a 
aithint, agus gan idirdhealú a dhéanamh i gcoinne Bhallstáit ceachtar eagraíochta.

Tar éis an dá heagraíocht a mhéadú i 2004, agus aontachas na Bulgáire agus na Rómáine chuig an 
AE i 2007, tá 21 bhalltír choitianta ag NATO agus an tAE anois. I measc na meicníochtaí comhair 
a bunaíodh bhí cruinnithe AE-NATO ar leibhéal ambasadóra agus aire, chomh maith le cruinnithe 
rialta idir an tAE agus baill Eorpacha NATO nach bhfuil ina mbaill den AE. Éascaíonn an struchtúr 
sin comhairliúchán i gcás géarchéime, agus freisin ceadaíonn sé do bhaill neamh-AE de NATO 
páirt a ghlacadh in oibríochtaí faoi cheannas an AE. I 2002, cuireadh socrú an AE-NATO ar bhonn 
foirmiúil agus i Márta 2003, cuireadh an socrú “Berlin Plus”22 i bhfeidhm a cheadaíonn don AE úsáid 
a bhaint as sócmhainní agus cumais NATO mar iompar agus cheanncheathrú, le haghaidh misean 
mór um bainistíocht ghéarchéime agus shíochánaíocht. 

Le Coincheap Straitéiseach NATO, a glacadh ag Cruinniú Liospóin NATO i Samhain 2012, gealltar 
an Chomhghuaillíocht chun géarchéimeanna a chosc, coimhlintí a bhainistiú agus staideanna 
iarchoimhlinte a dhéanamh cobhsaí, lena n-áirítear trí hoibriú i ndlúthpháirt le comhpháirtithe 
idirnáisiúnta NATO, agus na NA agus an tAE na comhpháirtithe is tábhachtaí. Sonraítear go soiléir 
sa Choincheap Straitéiseach go rannchuidíonn an tAE go gníomhach agus go héifeachtach le 
cobhsaíocht fhoriomlán an cheantair Eora-Atlantaigh.

Tá fís straitéiseach agus uaillmhianta oibriúcháin choitianta ag an AE agus NATO. Toisc go n-oibríonn 
an dá heagraíocht ar shaincheisteanna comhleasa agus go bhfuil siad ag obair taobh lena chéile in 
oibríochtaí bainistíochta géarchéime, leagann Coincheap Straitéiseach NATO béim ar an tábhacht 
a bhaineann le feabhas a chur ar chomhpháirtíocht straitéiseach NATO-an AE. Beidh dlúthchomhar 
idir NATO agus an tAE fós mar ghné thábhachtach maidir le “Cur Chuige Cuimsitheach” a fhorbairt 
i dtreo bainistíochta géarchéime agus oibríochtaí, rud a éilíonn go gcuirfí modhanna míleata agus 
sibhialta araon i bhfeidhm go héifeachtach.

21 Páipéar Food For Thought – Enhancing EU/UN Cooperation (2010). Tá sé sin ar fáil faoi fhoilseacháin ag
www.defence.ie
22 Tugadh cuntas den chéad uair ar “Berlin Plus” ag Cruinniú Mullaigh NATO i Washington D.C. i 1999 (4 Aibreán – 
Airteagal 10 Washington Summit Communiqué).
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4.3 Forbairt Cumas 
Treoraítear forbairt leantach chumais na hEagraíochta Cosanta ag forbairtí ar an mbeartas Cosanta 
agus ar riachtanais oibriúcháin, idir iad siúd sa bhaile agus thar lear. Maoinítear cumais Óglaigh na 
hÉireann laistigh de leithreasú acmhainní atá ag dul i laghad agus bhí leasú mór ar an eagraíocht 
chomh maith le cuid mhór nuachóirithe riachtanach chun aschuir oibriúcháin Óglaigh na hÉireann 
a choimeád. Bhí sé sin mar chuid riachtanach den fhreagra bainistíochta Cosanta chun cinntiú go 
gcoimeádtar cumais oiriúnacha. Ba é a bhí i gceist leis sin ná tuilleadh dúnta a dhúnadh, atheagrú 
mór a dhéanamh ar Óglaigh na hÉireann, idir na Buan-Óglaigh agus na hÓglaigh Cúltaca, agus trí 
haird a thabhairt ar ord tosaíochta an chaiteachais ar threalamh. 

Oibríonn na gnéithe sibhialta agus míleata den Roinn Cosanta i ndlúthpháirt lena chéile chun 
cumais mhíleata a bhainistiú, a choimeád agus a fhorbairt. I dteannta leis na feidhmeanna beartais 
agus bainistíochta airgeadais, tá bainistíocht ar bhonneagar fairsing agus gabháltais mhaoine (lena 
n-áirítear tailte traenála) Óglaigh na hÉireann, agus soláthar creata oiriúnacha um AD agus rialáil i 
measc cuid de róil lárnacha eile na Roinne Cosanta maidir le cumais mhíleata a choimeád agus a 
fhorbairt .

Tá cuntas tugtha in Aguisín 1 ar ghabháltais mhóra trealaimh.

4.3.1 Acmhainní Eacnamaíochta

Tá laghdú tagtha i dtéarmaí iarbhír ar chaiteachas Cosanta thar an tréimhse ón mbliain 2000. Tá 
laghdú méide déanta ar an Eagraíocht Chosanta, rinneadh réasúnú ar bhonneagar agus tháinig 
feabhas ar aschuir ó thaobh cáilíochta agus cainníochta. 

Laghdaíodh caiteachas faoin vóta cosanta (pinsin san áireamh), mar chéatadán d’ollchaiteachas 
foriomlán an Rialtais23, ó 2.9% i 2000 go 1.6% i 2010. Thar na deich mbliana céanna, laghdaíodh 
caiteachas ar chosaint mar chéatadán den Olltáirge Náisiúnta(OTN) ó 0.85% go 0.70%. Nuair a 
dhéantar é a thomhas mar chéatadán den Olltáirge Intíre (OTI), tá sé sin comhionann le laghdú ó 
0.7% go 0.6% thar an tréimhse chéanna. 

Ar bhonn comhréireach, tá caiteachas cosanta in Éirinn i measc an chaiteachais is ísle i mBallstáit 
an AE24. I 2010 ba é méid an mheánchaiteachais ar chosaint thar Stáit an AE, mar chéatadán den 
(OTI), ná 1.6%, agus ba é ráta chaiteachas cosanta na hÉireann ná 0.6%. Ba ionann sin agus an 
ráta ab ísle laistigh den AE agus ba é Lucsamburg an t-aon tír amháin a thug taifead ar chéatadán 
níos ísle, ba é sin ná 0.5%. 

Cuimsíonn an soláthar cosanta an costas as cumas a fhorbairt agus a choimeád chomh maith leis 
an gcostas díreach as rannpháirtíocht i misin tacaíochta síochána thar lear. Áit a bhfuil an misean 
faoi cheannas na NA, cúitíonn na NA an Státchiste le roinnt costas i dtaobh comhaltaí pearsanta 
agus trealamh a thabhairt. Aontaítear ar rátaí cúitimh, a shocraítear de réir chatagóirí na NA de 
threalamh agus chomhaltaí pearsanra, i Meabhrán Tuisceana (MT) idir Éire agus na NA le haghaidh 
gach misin. Is é an t-aon mhisean amháin a bhfuil Éire i dteideal chun cúitimh as roinnt costais trúpa 
agus trealaimh lena aghaidh ná Fórsa Eatramhach na Náisiún Aontaithe sa Liobáin (UNIFIL). 

Ní chúitíonn na NA costais áit arb é an misean atá i gceist na ceann ina d’iarr na NA ar eagraíocht 

23 Fuarthas an fhaisnéis faoin treocht vóta ón Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe agus ón Reform Databank atá 
ar fáil ag http://databank.per.gov.ie 
24	Tógadh	na	figiúir	 sin	ó	Shonraí	Cosanta	Náisiúnta	na	Gníomhaireachtaí	Eorpaí	um	Chosaint	 (GEC)	 le	haghaidh	
2010. Glacann gach Ballstát seachas an Danmhairg páirt sa GEC. Tá céatadáin bunaithe ar mhodheolaíocht an GEC a 
sholáthraíonn bonnlíne chun críocha comparáide arna slánú suas go dtí aon ionad deachúil amháin.
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réigiúnach an oibríocht mhíleata a sheoladh agus a bhainistiú ar a son agus faoina n-údarás. Is é 
an Státchiste a fhulaingíonn formhór an chostais as rannpháirtíocht i misin faoi shainordú na NA a 
bhfuil eagraíochtaí réigiúnacha i gceannas orthu, .i. an tAE, AU. 

I gcomhthéacs an chaiteachais laghdaithe sin, teastaíonn díriú comhsheasmhach ar éifeachtachtaí 
a sheachadadh chun aschuir agus cumas a choimeád. Gné lárnach den Pháipéar Bán ar Chosaint 
ab ea cothromaíocht a bhaint amach idir costais phá agus neamhphá chun cinntiú go ndéantar an 
infheistíocht riachtanach i dtrealamh. Le beartas an Rialtais mar a bhí fáltais as díolacháin mhaoine 
(dúnadh dúnta san áireamh) a athinfheistiú, ceadaíodh forbairt chéimnitheach a dhéanamh ar 
shócmhainní cosanta. 

Leis an bPáipéar Bán ar Chosaint laghdaíodh líon foirne na mBuan-Óglach (PDF) ó 11,500 go 10,500 
mar an leibhéal atá riachtanach chun beartas an Rialtais ar sholáthar Cosanta a chomhlíonadh. 
Coimeádadh na Buan-Óglaigh ag leibhéal de 10,500 gur tháinig na deacrachtaí eacnamaíochta 
reatha chun cinn. Aontaíodh ar theorainn athbhreithnithe líon foirne de 10,500 comhalta pearsanra 
PDF	leis	an	Roinn	Airgeadais	i	nDeireadh	Fómhair	2010.	Lean	na	figiúir	iarbhír	a	bhí	ag	seirbheáil	
ar aghaidh ag dul i laghad faoin leibhéal sin áfach. Tar éis an Athbhreithnithe Chuimsithigh ar 
Chaiteachas (ACC) i 2011, bhuanaigh an Rialtas teorainn líon foirne an PDF ag 9,500 comhalta 
pearsanra.

Toisc nach raibh na struchtúir eagrúcháin a bhí i bhfeidhm le haghaidh leibhéal líon foirne de 11,500 
comhalta pearsanra PDF inmharthana a thuilleadh, thionscain an tAire Cosanta atheagrú Óglaigh 
na hÉireann. In Iúil, 2012, ghlac an tAire leis na moltaí don atheagrú a d’ullmhaigh Ceann Foirne 
Óglaigh na hÉireann agus Ard-Rúnaí na Roinne Cosanta. Sna moltaí leagadh amach struchtúr Arm 
PDF a bheadh bunaithe ar dhá Bhriogáid agus ceanncheathrú briogáide suite i gCorcaigh agus 
i mBaile Átha Cliath. I measc gnéithe lárnacha eile den atheagrú sin bhí comhdhlúthú ar Aonaid 
nach raibh dóthain foirne acu agus aonaid áirithe a athbhunú, laghdú ar líon na gceanncheathrúna 
agus ath-imscaradh comhaltaí pearsanra ó fheidhmeanna riaracháin agus tacaíochta chuig Aonaid 
oibriúcháin. Bhí tús curtha freisin le hatheagrú ar na hÓglaigh Cúltaca, le líon foirne athbhreithnithe 
de 4,069 comhalta pearsanra tosaithe tar éis Athbhreithniú Luacha ar Airgead ar na hÓglaigh 
Cúltaca a fhoilsiú i Samhain 2012.

Ó 2000 ar aghaidh, tá freagrachtaí breise glactha ag an Roinn Cosanta, i gcomhthéacs acmhainní 
laghdaithe,	mar	an	Oifig	um	Pleanáil	Éigeandála	(OPÉ)	agus	ualach	oibre	beartais	méadaithe	ag	
eascairt ó fhorbairt ó Bheartas Slándála agus Cosanta na hEorpa. 

4.3.2 Forbairt Cumas an AE

Is í an phríomhthosaíocht i réimse phleanáil an AE um forbairt cumas ná acmhainn oibriúcháin 
a chur ar fáil don Aontas, ag tarraingt ar shócmhainní sibhialta agus míleata, ar féidir a úsáid le 
haghaidh misean lasmuigh den Aontas le haghaidh síochánaíochta, chosc na coimhlinte agus chun 
neartú a dhéanamh ar shlándáil idirnáisiúnta de réir phrionsabail na Náisiún Aontaithe.

Treoraítear na hiarrachtaí sin ag dul i hiontaoibh mhisin Chaibidil VII na NA agus ag forbairt bhainteach 
socruithe	fuireachais	bainteacha	mar	Chathghrúpaí	an	AE.	I	bhfianaise	an	mhéid	sin,	d’aontaigh	an	
tAE ar chuspóirí leithne sibhialta agus míleata a shíneann thar 2010. 
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4.3.2.1 An Ghníomhaireacht Eorpach um Chosaint

Bhunaigh Comhairle an Aontais Eorpaigh25 an Ghníomhaireacht Eorpach um Chosaint i 2004 agus 
é mar aidhm tacú le Ballstáit ina gcuid iarrachtaí chun feabhas a chur ar chumais chosanta i réimse 
na bainistíochta géarchéime agus tacú leis an CBES sna blianta amach romhainn. Coimeádann 
Ballstáit rannpháirteacha gach cumhacht chinnteoireachta maidir lena mbeartas cosanta, a gcuid 
pleanála agus a bhforbairt cumas. Tá rannpháirtíocht na hÉireann sa Ghníomhaireacht dírithe ar 
chumais mhíleata a fhorbairt le haghaidh oibríochtaí síochánaíochta faoi cheannas na NA nó faoi 
shainordú na NA agus giaráil a dhéanamh ar an ról a fhéadann Óglaigh na hÉireann a ghlacadh 
i gcomhpháirt le Fiontraíocht Éireann i dtaighde agus i dteicneolaíocht ardleibhéil a sheachadadh 
chun tacú leis na cumais sin. Tá gealltanas airgeadais na rannpháirtithe don bhuiséad seo ag 
teacht le prionsabail mhaoinithe an GEC, atá bunaithe ar an eochair ollioncaim náisiúnta (OIN). Ba 
í ranníocaíocht na hÉireann i 2011 ná €284,047.

Ciallaíonn rannpháirtíocht na hÉireann sa GEC go bhfuil rochtain againn ar thaighde agus fhaisnéis 
nach féidir linn a ghiniúint inár n-aonar, maidir le cumais agus taighde ghairmiúil a fhorbairt agus 
a choimeád. Tugann Éire tacaíocht d’fhorbairtí a fheabhsaíonn éifeachtúlachtaí margaidh agus a 
bhféadfadh go dtiocfadh barainneachtaí scála chun cinn astu um sholáthar trealaimh d’Óglaigh na 
hÉireann. Rialaíonn an tAcht Cosanta (Forálacha Ilghnéitheacha), 2009 rannpháirtíocht na hÉireann 
i dtionscadail shonracha de chuid an GEC nó cláir atá faoi réir fhaomhadh an Rialtais agus na Dála.

Glacann Éire páirt i dTionscadal Comhinfheistíochta Taighde agus Teicneolaíochta an GEC ar 
Chosaint Fórsaí. Tá sé mar aidhm ag an gclár seo feabhas a chur ar shlándáil oibríochtaí imscartha 
trí fhoirceadal feabhsaithe, dhea-chleachtas agus theicneolaíochtaí nua. I rith 2011, thug an Rialtas 
agus an Dáil faomhadh le haghaidh rannpháirtíocht na hÉireann i gClár Comhinfheistíochta ar 
Chosaint Cheimiceach, Bhitheolaíoch, Raideolaíoch agus Núicléach (CBRN) agus i dtionscadal 
ar Mhaoirseacht Mhara. Is í aidhm an chlár CBRN ná forbairt a dhéanamh ar thionscnaimh chun 
cosaint bhreise a chur ar fáil maidir le cosaint CBRN. Is í aidhm an tionscadail um Maoirseacht Mhara 
ná forbairt agus feabhas a dhéanamh ar ghréasán malairte a cheadóidh sonraí a chomhroinnt idir 
Ballstáit chun Íomhá Mhara Aitheanta a chur le chéile26.

4.3.2.2 Tiomsú agus Comhroinnt

Le roinnt blianta anuas tá an tAE ag díriú cuid mhór ar an ngéarchéim airgeadais agus ar an gcaoi a 
bhfuil	sí	ag	dul	i	bhfeidhm	ar	an	AE	ina	iomlán	agus	ar	Bhallstáit	aonair	go	deimhin.	I	bhfianaise	na	
gciorruithe ar an mbuiséad cosanta agus ar an gceanglas um Ballstáit an AE chun a gcuid cumas 
míleata a choimeád agus/nó a fheabhsú, i 2010 chuaigh an tAE i mbun tionscnaimh nua i réimse 
na forbartha ar chumais mhíleata dar teideal “Tiomsú agus Comhroinnt”. Is é atá i gceist leis an 
gcoincheap ná go dtiocfadh grúpaí Ballstát le chéile agus go dtiomsóidís acmhainní a fhéadann siad 
a chur ar fáil le haghaidh oibríochtaí CBES. Is ionann sin agus iarracht chun éifeachtúlacht costas 
níos fearr a sheachadadh trí chomhar agus bharraineachtaí scála. 

Leis an tionscnamh Tiomsaithe agus Comhroinnte, tugtar réiteach eile do Bhallstáit chun cumais 
mhíleata ríthábhachtacha a chosaint, a fheabhsú agus a shealbhú le linn tréimhse nuair atá sé 
riachtanach úsáid chríonna a bhaint as airgeadas tearc. Freisin tugann sé deis do Bhallstáit scrúdú 
a dhéanamh ar conas is fearr dúbailt iarrachta a sheachaint agus cumais mhíleata á seachadadh 
agus ar an mbealach sin cinntiú go mbaintear leas as airgead na n-íocóirí cánach. Is féidir tacú leis 
sin níos mó trí scrúdú a dhéanamh ar conas is féidir comhar idir comhlachtaí míleata agus sibhialta 

25 Chuaigh Éire isteach sa GEC nuair a bunaíodh i 2004 í. 
26 Is é atá in Íomhá Mhara Aitheanta ná pictiúr/léarscáil, a thaispeánann gach árthach agus gníomhaíocht atá i láthair 
i gceantar mara ar leithligh agus nascann sí sonraí agus faisnéis faoi árthaigh, ghníomhaíocht agus theagmhais a 
tiomsaíodh ó chórais mhaoirseachta agus fhaireachais náisiúnta agus idirnáisiúnta.
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a chur ar aghaidh agus conas is féidir an leas is fearr a bhaint as maoiniú taighde le haghaidh earraí 
dé-úsáide. Tacaíonn an Ghníomhaireacht Eorpach um Chosaint (GEC) agus Coiste Míleata an 
Aontais Eorpaigh (EUMC) go hiomlán leis an tionscnamh seo agus leanann siad orthu ag tacú le 
Ballstáit agus deiseanna á n-aimsiú acu le haghaidh tiomsaithe agus comhroinnte maidir le hoiliúint, 
fáil trealaimh agus forbairtí taighde/teicneolaíochta, srl. 

Anuas go dtí seo tá aon cheann déag de thionscnaimh molta ag an GEC, i gcomhairle leis na 
Ballstáit rannpháirteacha chun dul i ngleic le bearnaí lárnacha cumais agus chun feabhas a chur 
ar éifeachtúlacht agus chostéifeachtacht iomlán. Seo a leanas cuid de thionscnaimh tiomsaithe 
agus comhroinnte na GEC a aithníodh: clár oiliúna do phíolótaí héileacaptair; ospidéal machaire 
míochaine (faoi cheannas na hIodáile); athbhreoslú aeir (faoi cheannas na Fraince); cumarsáidí 
satailíte míleata sa todhchaí; cibearchosaint . Ina theannta sin, tá Seirbhís Chabhlaigh na hÉireann 
i gceannas ar staidéar ar oiliúint Mhairnéalaigh Chabhlaigh. Is é cuspóir an staidéir ná athbhreithniú 
agus measúnú a dhéanamh ar an oiliúint atá ar fáil faoi láthair ar fud an Aontais agus é mar 
aidhm comhdhlúthú a dhéanamh ar chumais an AE sa réimse sin agus oiliúint luacha ar airgead a 
sheachadadh dár mairnéalaigh chabhlaigh. 

Tá níos mó comhair ar siúl de réir a chéile idir Ballstáit maidir le hábhair chosanta ar bhonn déthaobhach 
agus iltaobhach lasmuigh de chreat an AE, ach atá oiriúnach dá gcuid cúinsí. Mar shampla bhunaigh 
na stáit Nordacha an Nordic Defence Co-operation Organisation (NORDEFCO). Tá NORDEFCO 
déanta suas den Danmhairg, den Fhionlainn, den Íoslainn, den Iorua agus den tSualainn. Is í an 
aidhm atá aige ná neartú a dhéanamh ar chosaint náisiúnta na náisiún rannpháirteach, scrúdú 
a dhéanamh ar shinéirgí coitianta agus réitigh choitianta a éascú. D’aontaigh siad le déanaí linn 
Nordach d’acmhainní aeraistrithe a bhunú.

4.3.3 NATO/PfP

Ní mór go mbeadh Óglaigh na hÉireann in ann oibriú gan bhriseadh le Ballstáit eile an AE. Ba léir 
é sin áit ar oibrigh Éire i gcomhpháirt le Ballstáit mar an tSualainn sa Libéir, an Íoslainn i Sead agus 
an Fhionlainn i Sead agus sa Liobáin.

Bhí Éire díreach tar éis dul isteach sa Chomhpháirtíocht ar son na Síochána (PfP) nuair a d’fhaomh 
an Rialtas an Páipéar Bán i 2000. Clár de chomhar praiticiúil idir tíortha aonair comhpháirtí Eora-
Atlantacha agus NATO atá i PfP. Éascaíonn PfP comh-inoibritheacht le hairm eile in oibríochtaí 
síochánaíochta. Is é NATO an príomheagraíocht a shocraíonn caighdeáin le haghaidh gnáthfhórsaí 
armtha an lae inniu, lena n-áirítear caighdeáin le haghaidh oiliúna, trealaimh, nósanna imeachta 
oibriúcháin agus riaracháin. Ghlac gach ball agus comhpháirtí de chuid NATO, Ballstáit an AE nach 
bhfuil ina mbaill de NATO san áireamh, na caighdeáin sin.

Ceadaíonn PfP do chomhpháirtithe caidreamh aonair a fhorbairt le NATO, a gcuid tosaíochtaí féin 
um chomhar a roghnú, agus iad curtha in oiriúint do riachtanais aonair agus curtha i bhfeidhm 
go comhpháirteach ag an leibhéal agus luas a roghnaíonn gach rialtas rannpháirteach. Díríonn 
comhar ach go háirithe, ar obair bainteach le cosaint, lena n-áirítear beartas agus pleanáil chosanta, 
caidrimh shibhialta-mhíleata, bainistíocht ghéarchéime agus pleanáil éigeandála sibhialta. 

Tá caidreamh leanúnach na hÉireann le NATO/PfP sa phróiseas Chuspóir Comhpháirtíochta agus 
leis an bPróiseas Pleanála agus Athbhreithnithe (PARP), mar fhachtóir lárnach maidir le tacú le 
comh-inoibritheacht agus forbairt cumas. Cuireann sé ar chumas na hÉireann cumais ardleibhéil 
a chur le hoibríochtaí faoi shainordú na NA. Faoi PfP NATO, díríonn an Clár Comhpháirtíochta 
Indibhidiúil (CCI) ar scileanna agus saineolas a fheabhsú i réimsí mar phleanáil oibriúcháin agus 
ilchineálach le haghaidh síochánaíochta agus tacaíochta síochána, cumarsáidí, ceannas agus 
rialú, nósanna imeachta oibriúcháin agus loighistic. I measc na ngníomhaíochtaí tá cúrsaí oiliúna, 
seimineáir, ceardlanna, comhdhálacha, cleachtaí foirne agus cleachtaí boird.
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5. Róil Eile arna Sannadh d’Óglaigh na hÉireann 
I dteannta leis na róil slándála, tháinig forbairt ar na róil eile a sannadh d’Óglaigh na hÉireann thar 
an tréimhse ó foilsíodh an Páipéar Bán. Féadann oibríochtaí a bhaineann leis na roil sin cúraimí 
agus teagmhais leanúnacha a chuimsiú. Ó foilsíodh an Páipéar Bán, foilsíodh an Creat le haghaidh 
Móréigeandálaí a Bhainistiú i 2006. Cé nach gníomhaireacht phríomhfhreagartha, mar atá sainithe 
sa Chreat, í Óglaigh na hÉireann, is minic go n-iarrann go leor Ranna agus gníomhaireachtaí a bhfuil 
freagracht cheannasach orthu as na gnéithe éagsúla de phleanáil éigeandála cúnamh ó Óglaigh na 
hÉireann agus ó shainseirbhísí eile i staideanna éigeandála. 

Áit a gcuirtear seirbhísí ar fáil do Ranna agus Ghníomhaireachtaí eile ar bhonn rialta nó le 
haghaidh gnáthsheirbhísí, cuirtear comhaontú foirmiúil mar Mheabhrán Tuisceana (MT) nó 
Comhaontú Seirbhíse (CS) i bhfeidhm mar chreat chun seirbhísí a sholáthar. Déantar athbhreithniú 
agus nuashonrú orthu siúd go rialta de réir mar a theastaíonn. Áit is cuí, tógtar san áireamh an 
moladh i dTuarascáil (Mhic Cárthaigh) an Ghrúpa Speisialta ar Uimhreacha na Seirbhíse Poiblí 
agus Cláir Chaiteachais go ndéanfaí an costas eacnamaíochta iomlán a mhuirearú ar an Roinn/
nGníomhaireacht ábhartha as cúnamh arna chur ar fáil ag Óglaigh na hÉireann. Trí chomhaontuithe 
aontaithe den sórt sin a chaibidil leantar ar aghaidh ag éascú freagra beartaithe agus éifeachtúil i 
ngach cás. Tá liosta de MTanna agus de CSanna reatha san áireamh in Aguisín 4.

I	bhfianaise	na	n-imeachtaí	aimsire	crua	a	tharla	le	blianta	beaga	anuas,	cuireadh	acmhainní	agus	
cumais Óglaigh na hÉireann ar fud na tíre ar fáil do Thascfhórsa an Rialtais ar Phleanáil Éigeandála 
agus a Choiste Comhordaithe Idirghníomhaireachta. Rinneadh é sin chun críocha cúnamh a chur ar 
fáil do ghníomhaireachtaí eile áit a raibh cumas breise agus/nó sainchumais ag teastáil. 

Leanann an tAerchór air ag soláthar Sheirbhís Aeriompair Aireachta (MATS), gnáthphatróil mhara ar 
fud Chrios Eacnamaíochta Eisiach na hÉireann (agus thar na teorannacha sin go tréimhsiúil) agus, 
seirbhís otharchairr aeir éigeandála idirospidéil nuair atá sí ar fáil. Mar ghníomh ar leithligh chun 
tacú leis an FSS, ó Mheitheamh 2012 tá héileacaptar tugtha ag an Aerchór chun páirt a ghlacadh 
i seirbhís phíolótach ar feadh aon bhliana amháin dar teideal tacaíocht aerleighis éigeandála a 
oibríonn ó Dhún Chostúim, Áth Luain. I 2004 tarraingíodh an tAerchór óna ról Cuardaigh agus 
Tarrthála (SAR) mara. Ó sin, is é Garda Cósta na hÉireann a bhfuil freagracht iomlán air as seirbhísí 
SAR	a	sholáthar	ach	i	bhfianaise	soláthar	cúnaimh	do	na	húdaráis	shibhialta	ag	Óglaigh	na	hÉireann,	
tugann an tAerchór tacaíocht do Gharda Cósta na hÉireann de réir mar a thagann an riachtanas 
chun cinn agus laistigh den chumas atá ar fáil dó. Choimeád an tAerchór cumas teoranta SAR Mara 
mar theagmhas i gcomhthéacs a róil slándála. 

De réir an Pháipéir Bháin, is é príomhchúram laethúil na Seirbhíse Cabhlaigh ná seirbhís cosanta 
iascaigh mhara ar bhunús aschur a aontaíodh leis an Údarás um Chosaint Iascaigh Mhara (SFPA). 
Tá an tSeirbhís Chabhlaigh tiomanta chun trí hárthach ar a laghad a bheith i mbun patróil acu i gcónaí 
ar fud theorannacha iascaigh eisiacha na hÉireann agus thar na teorannacha sin go tréimhsiúil. 
Agus a ról cosanta iascaigh á chomhlíonadh aige, bíonn cúraimí iolracha ag gach árthach Seirbhíse 
Cabhlaigh sa mhéid is go dtógann siad faoi mhaoirseacht ghinearálta, shlándáil agus dhualgais 
eile is iad i mbun patróil. Ó foilsíodh an Páipéar Bán, tá an tSeirbhís Chabhlaigh ag glacadh páirte i 
gcomhphleananna imscartha le Ballstáit eile, arb iad an bealach trína dtacaíonn an Ghníomhaireacht 
Chomhphobail um Rialú ar Iascach le comhar oibriúcháin idir Ballstáit an AE agus patróil iascaigh 
á ndéanamh acu. 

Ina theannta sin cuireann an tSeirbhís Chabhlaigh cúnamh ar fáil do ghníomhaireachtaí mara 
eile, lena n-áirítear tacú le Garda Cósta na hÉireann maidir le taismigh mhara agus oibríochtaí um 
maoirseacht/rialú truaillithe. Freisin soláthraíonn Rannóg Tumadóireachta na Seirbhíse Cabhlaigh 
agus longa na Seirbhíse Cabhlaigh cúnamh do na húdaráis shibhialta le hoibríochtaí SAR agus 
dhíchumasú drugaí.
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Tacaíocht chosanta d’fhorbairt eacnamaíochta 

Seachas an ról Cosanta i dtimpeallacht shlán a chinntiú, rud atá ag croílár na forbartha agus an 
ratha eacnamaíochta, le blianta beaga anuas tharla roinnt forbairtí tábhachtacha a leathnaigh an 
ról Cosanta i bhforbairt eacnamaíochta. Leis na blianta fada tá tacaíocht á tabhairt ag Óglaigh 
na hÉireann do thionscal na hÉireann agus d’institiúidí taighde chun cumais a fhorbairt agus a 
sheachadadh le haghaidh oibríochtaí Óglaigh na hÉireann. Ina theannta sin, tar éis bhunú an 
Ghníomhaireacht Eorpach um Chosaint, ghlac Cosaint páirt i raon de thionscadail iltaobhacha, go 
háirithe sna réimsí cosaint fórsaí, cosaint cheimiceach, bhitheolaíoch agus fuinneamh núicléach, 
brath in aghaidh feistí pléascacha seiftithe (IED), anailís agus scrios, oiliúint frith-IED, maoirseacht 
mhara agus oiliúint do mhairnéalaigh mhara.

In Iúil 2011, fuarthas faomhadh ón Rialtas, de bhun a.8(5) den Acht Eolaíochta agus Teicneolaíochta, 
1987 trína dtabharfadh Fiontraíocht Éireann tacaíocht do Chosaint trí feasacht a mhúscailt faoi 
institiúidí	fiontraíochta	agus	taighde	atá	bunaithe	in	Éirinn	agus	oibriú	leo,	lena	n-áirítear	coláistí	tríú	
leibhéal atá i mbun gníomhaíochtaí ábhartha i ndáil le forbairt cumas Óglaigh na hÉireann. Is í an 
phríomhaidhm atá i gceist ná tacú le forbairt cumas Óglaigh na hÉireann agus freisin tacaíocht a 
thabhairt	don	nuálaíocht,	don	fhás	agus	do	phoist	i	bhfiontar	atá	bunaithe	in	Éirinn,	go	háirithe	san	
earnáil slándála agus chosanta (dé-úsáid) a fhéadann cur le forbairt agus téarnamh eacnamaíochta 
na hÉireann. Ina theannta sin, d’aontaigh an Rialtas go bhféadfadh Fiontraíocht Éireann freisin tacú 
le	hinstitiúidí	fiontraíochta	agus	taighde	atá	bunaithe	in	Éirinn,	leis	an	Roinn	Cosanta	agus	le	Forbairt	
Cumas Óglaigh na hÉireann, áit is cuí maidir le gníomhaíochtaí leanúnacha na Gníomhaireachtaí 
Eorpaí um Chosaint.

Aontaíodh ar chreat beartais le Fiontraíocht Éireann a chuimsíonn Coiste Fiontraíochta Cosanta a 
bhunú chun breithniú a dhéanamh ar mholtaí le haghaidh rannpháirtíochta den sórt sin. Faoin gcreat 
beartais, soláthraíonn Óglaigh na hÉireann, laistigh dá gcuid cumas agus acmhainní, agus áit a 
mheastar a bheith cuí, acmhainní, saineolas, comhairle agus faisnéis, do chuideachtaí atá tacaithe 
ag Fiontraíocht Éireann agus do chuideachtaí agus institiúidí eile atá i mbun taighde, nuálaíochta 
agus forbairt táirgí/seirbhísí i réimse na slándála agus na cosanta. I measc na tacaíochta a chuireann 
Óglaigh na hÉireann ar fáil faoin mbeartas seo tá measúnú a dhéanamh ar thaighde agus nuálaíocht 
teicneolaíochta, faisnéis a sholáthar faoi cheanglais mhíleata agus tuairimí measta Óglaigh na 
hÉireann ar threochtaí i riachtanais shonracha a bhaineann le forbairt cumas. Chomh maith leis sin, 
d’fhéadfadh Óglaigh na hÉireann tionscadail a thionscnamh go neamhspleách i réimsí a gcuireann 
siad	spéis	iontu	i	dteannta	le	hinstitiúidí	fiontraíochta	nó	taighde	na	hÉireann.

I measc na dtionscadal lárnach atá á dtacú ag Cosaint faoi láthair tá:

a) Anailís ar thuar guaiseacha maidir le hoibreán cogaíochta ceimiciúla/bitheolaíche i ndlúth-
thimpeallacht uirbeach, táirgeadh róbhrú pléisce ó IEDanna reatha agus idirghníomhartha 
toinne pléisce i dtimpeallacht uirbeach; agus forbairt córas um armúr éadrom le haghaidh 
céadfhreagróirí le hInstitiúid Teicneolaíochta Cheatharlach. 

b) Braiteoirí um thástáil pléascach agus cheimiceach agus tionscadal ar nósanna imeachta, 
cleachtais agus treoirlínte a fhorbairt le haghaidh gnéithe fóiréinseacha le hInstitiúid Tyndall.

c) Bunú agus oibriú Choláiste Náisiúnta Muirí na hÉireann i dteannta le hInstitiúid Teicneolaíochta 
Chorcaí (ITC) mar chomhar sibhialta míleata chun oideachas agus oiliúint a sheachadadh chuig 
mairnéalaigh chabhlaigh agus trádála araon. 

d) Tacaíocht do Ghrúpa Oibre Acmhainní Fuinnimh agus Muirí na hÉireann (I-MERC), tionscadal 
comhair atá ann idir CIT, an Coláiste Ollscoile, Corcaigh agus an tSeirbhís Chabhlaigh a 
thógann le chéile saineolas i réimsí na hinnealtóireachta fuinnimh, na n-oibríochtaí mara, na 
teicneolaíochta mara agus rialú éiceachóras. 
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Laistigh de chreat beartais Fhiontraíocht Éireann, tá Óglaigh na hÉireann ag glacadh páirte freisin i 
raon tionscadal chun tacú le cuideachtaí agus institiúidí taighde na hÉireann faoi chlár FP7 an AE.

I 2012, d’fhoilsigh an rialtas plean mara comhtháite d’Éirinn dar teideal “Harnessing Our Ocean 
Wealth”, a bhfuil sé mar aidhm aige cur ar chumas acmhainn mhara na hÉireann a chomhlíonadh. 
Cuireadh sábháilteacht, slándáil agus maoirseacht mhara i leataobh mar chumasóir agus chuige sin 
aithníodh go raibh ról ag an tSeirbhís Chabhlaigh maidir le córais a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm 
chun faisnéis réadama oibriúcháin, fhaireachais agus mhaoirseachta faoi ghníomhaíocht laistigh 
d’fhearann mara na hÉireann a chur ar fáil.
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6. An Timpeallacht Chosanta agus Slándála sa Todhchaí 
Tá athrú bunúsach tagtha ar an timpeallacht slándála agus chosanta ó foilsíodh an Páipéar Bán 
ar Chosaint i 2000. Sna caibidlí roimhe seo cuireadh síos ar an raon leathan d’fhreagraí beartais 
a cuireadh i bhfeidhm ar leibhéal náisiúnta agus AE le linn na mblianta eatramhacha. Leanann an 
próiseas athraithe sin ar aghaidh agus ní mór athbhreithniú leanúnach a dhéanamh ar na freagraí 
beartais atá oiriúnach do shaol an lae inniu chun go mbeidís fós ábhartha. Is féidir an fhaisnéis 
agus an taithí atá ag institiúidí na hÉireann a chur le chéile le dearcaí na NA agus an AE chun ár 
n-ionchas a threorú maidir le treoir na timpeallachta slándála agus cosanta sa todhchaí. 

Mar achoimre, beidh Éire fós ag tabhairt aghaidhe ar raon leathan de dhúshláin slándála sa tréimhse 
amach romhainn, ag léiriú na n-athruithe móra a tháinig chun cinn sa timpeallacht chosanta agus 
slándála i dtaobh le domhandú. Ina theannta sin, beifear ag súil go leanfaimid orainn ag comhlíonadh 
ár gcuid oibleagáidí idirnáisiúnta maidir le cur le síocháin agus slándáil ar fud an domhain. 

Cé go bhfuil réimse de thuairimí ann a bhaineann le treochtaí féideartha sa todhchaí, tá dhá théama 
ceannasacha le feiceáil san anailís go léir atá ar fáil:

1. Ar an gcéad dul síos, leanfaidh an timpeallacht chosanta agus slándála ar aghaidh ag athrú go 
tapa agus go taghdach; mar sin féin beidh an baol go ndéanfadh Stát eile gnáthionsaí míleata 
ar chríoch na hÉireann fós an-íseal agus 

2. Ar an dara dul síos, tá forbairt tagtha ar an domhan sa mhéid is nach bhfuil aon tír amháin atá 
ag gníomhú ina haonar in ann freagra sásúil a thabhairt ar na bagairtí coitianta sa timpeallacht 
chosanta agus slándála. Níos mó ná riamh tá Stáit ag glacadh leis go bhfuil gá le comhoibriú 
chun bagairtí coitianta ar shlándáil a aithint, agus san fhreagra coitianta chomh maith.

Mar gheilleagar beag oscailte, baineann Éire leas as domhandú. Ag an am céanna, tá Éire nochta 
do na contúirtí, na héiginnteachtaí agus na dúshláin go léir sa timpeallacht leathan chosanta agus 
slándála a théann taobh le taobh le domhandú. De réir mar a éiríonn an domhan níos líonraithe 
agus idirspleáiche, is amhlaidh go n-éiríonn an teorainn idir gnéithe inmheánacha agus seachtracha 
na slándála níos doiléire fós. Níl an chosaint chéanna ag Éire ó na bagairtí nua agus forbartha 
sin agus bhí san am atá thart mar thoradh ar a hionad geografach. Bagairtí d’Éirinn chomh maith 
atá i mbagairtí don AE, do leasanna na hEorpa agus don tslándáil níos leithne Beidh tionchar 
ag an timpeallacht dhomhanda agus réigiúnach ar shlándáil náisiúnta agus ár leas sóisialta agus 
eacnamaíochta araon. Seasamh beartais atá i neodracht mhíleata a múnlaíodh i gcomhthéacs 
coimhlinte armtha idirstáit. Níor samhlaíodh, áfach, go mbainfí úsáid aisti mar fhreagra ar bhagairtí 
trasnáisiúnta a bhfuil cuntas tugtha orthu anseo ná ar bhagairtí a eascraíonn ó ghníomhairí nó 
sceimhlitheoirí neamhstáit.

Tá na bagairtí don tslándáil sa todhchaí níos idirnasctha, níos éagsúla agus níl sé chomh héasca 
agus a bhí sé roimhe sin iad a fheiceáil ná a thuar. Níos mó ná riamh, tá gníomhairí neamhstáit mar 
sceimhlitheoirí, nach dtugann aird ar theorannacha náisiúnta, ag baint leo. Ní mór do Stáit comhordú 
a dhéanamh ar fhreagraí chun dul i ngleic leis na bagairtí nua sin. Eascraíonn bagairtí don tslándáil 
ó antoisceachas, sceimhlitheoireacht idirnáisiúnta, choireacht eagraithe, chibearchoireacht agus 
chibearsceimhlitheoireacht. Bíonn tionchar ag fás an daonra, iomaíocht fhuinnimh, imirce, meathlú 
comhshaoil agus athrú aeráide ar shlándáil agus ar an bhfreagra ar ghéarchéimeanna daonnúla. 
Le bochtaineacht agus forbairt eacnamaíochta chranda, agus iad curtha le chéile le treochtaí ar 
fhás an daonra agus imirce, faightear timpeallacht ina bhféadann earcaíocht sceimhlitheora agus 
gníomhaíocht eacnamaíochta neamhdhleathach bláthú. 

Dar	le	Kofi	Annan,	mar	Ard-Rúnaí	na	NA,	“Is amhlaidh nach féidir linn déileáil inár n-aonar a thuilleadh 
le fadhbanna mar sceimhlitheoireacht, nó cogaí sibhialta, nó bochtaineacht. Ní mór dúinn straitéisí 
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cuimsitheacha a úsáid. Ní mór dár gcuid institiúidí teacht thar a gcuid cúraimí cúnga agus foghlaim 
conas oibriú thar an raon leathan ceisteanna, ar bhealach comhbheartaithe”.27

Dar le Painéal na NA ar bhagairtí Ardleibhéil, “Ionsaíonn sceimhlitheoireacht na luachanna atá 
ag croílár Chairt na Náisiún Aontaithe: meas ar chearta daonna; riail an dlí; rialacha cogaidh a 
chosnaíonn sibhialtaigh; caoinfhulaingt i measc daoine agus náisiún; agus réiteach síochánta na 
coimhlinte. Eascraíonn an bhagairt ó ghluaiseachtaí a bhfuil go leor acmhainní acu, atá nasctha 
ag líonraí leictreonacha agus atá sásta leas a bhaint as foréigean gan teorainn chun olltaismí a 
chruthú. Aidhm shonraithe atá ag Al Qaeda ná a gcuid iarrachtaí a dhíriú ar Iarthar na hEorpa agus 
ar a mhodh maireachtála. Tá grúpaí féinradacaithe tagtha chun cinn, mar iad siúd a mbíonn tionchar 
ag Al Qaeda orthu ach nach bhfuil á stiúradh aige. Ní mór d’Éire bheith airdeallach fós chuige sin 
agus tá freagracht uirthi freisin as cinntiú nach dtagann an Stát chun bheith mar thearmann le 
haghaidh grúpaí sceimhlitheora trasnáisiúnta ná sceimhlitheoirí aonair. 

Fuarthas de réir na taithí i dtíortha Eorpacha eile go bhféadann an leibhéal bagartha ón 
sceimhlitheoireacht dul i méid go tapa. Díríodh comhchealga sceimhlitheora inchreidte ar an Spáinn, 
an bhFrainc, an tSualainn, an nGearmáin agus an RA. Féadann bagairt teacht chun cinn go tapa 
mar thoradh ar fhachtóirí nach bhfuil neart ag an Rialtas orthu. Mar shampla, chuaigh an staid 
slándála sa Danmhairg go mór chun donais gan fhógra nuair a foilsíodh cartúin chonspóideacha 
i 2005 inar taispeánadh an fháidh Mohammad. Freisin léiríonn taithí na hEorpa go bhféadann 
antoiscigh féinradacaithe atá ag gníomhú ina n-aonar oibriú lasmuigh de ghréasáin sceimhlitheora. 
Chonacthas an tionchar a bhíonn ag gníomhartha duine aonair san Iorua i 2011.

Is amhlaidh go nglacann Éire ról gníomhach i gcónaí, trí mheán an AE, na NA agus comhlachtaí 
idirnáisiúnta eile sa bhainistíocht ghéarchéime agus i ndul i ngleic le bunchúiseanna na 
héagobhsaíochta. Ar cheann de na huirlisí a úsáideann an comhphobal idirnáisiúnta sa chomhfhreagra 
slándála tá idirghabháil mhíleata, tríd na NA. Uaireanta mar gheall ar rannpháirtíocht ghníomhach 
na hÉireann sa chomhfhreagra sin, féadann an bhagairt d’Éirinn dul i méid, ach ní thagann athrú 
mór, áfach, ar an timpeallacht shlándála ghinearálta a bhfuil Éire ag tabhairt aghaidhe uirthi. 

Sna Balcáin Thiar, chuir iarrachtaí an chomhphobail idirnáisiúnta leis an gcobhsaíocht leanúnach. 
Mar sin féin, tá roinnt deacrachtaí ann fós nach mór dul i ngleic leo, chun forbairt a dhéanamh ar an 
tslándáil a baineadh amach go dtí seo. 

Beidh teannais san Áis agus sa Mheánoirthear agus coimhlintí réigiúnacha san Afraic fós ag cur 
dúshláin roimh shíocháin agus shlándáil ar fud an domhain. Beidh an timpeallacht chosanta agus 
slándála fós dinimiciúil agus beidh sé fós deacair gach forbairt sa todhchaí a thuar. Mar gheall ar 
thobainne, scála agus géarú na gceannaircí deireanacha i roinnt stát Arabach tá athrú tríd is tríd 
tagtha ar na coinníollacha polaitiúla, eacnamaíochta agus sóisialta i gcuid mhór de thíortha na 
hAfraice Thoir agus an Mheánoirthir. Cé go ndearnadh tonnbhriseadh ar go leor deachtóireachtaí 
mar thoradh ar na forbairtí sin, cailleadh go leor beathaí dá mbarr agus cruthaíodh éagobhsaíocht 
de réir mar a dhéanann na tíortha atá i gceist iarracht a gcuid institiúidí polaitiúla a atógáil. Is dócha 
go mbeidh go leor ama ag teastáil le haghaidh na n-iarrachtaí sin. 

San Afraic, mar gheall ar fhadhbanna a bhaineann le hinstitiúidí polaitiúla laga agus deacrachtaí 
polaitiúla agus eacnamaíocha eile bítear ag lorg cúnaimh ón Eoraip, i measc tíortha eile. Mar shampla, 
bíonn impleachtaí ag píoráideacht agus ag coiriúlacht, go háirithe amach ó chóstaí na hAfraice 
(Corn na hAfraice, an tSomáil agus Murascaill Áidin) ar dháileadh cabhrach agus ar shreabhadh 
trádáil idirnáisiúnta. Táthar ag dul i ngleic leis sin i láthair na huaire trí Fhórsa Cabhlaigh an Aontais 
Eorpaigh (EU-NAVFOR) – Oibríocht Atlanta. 

27 Réamhfhocal ag Ard-Rúnaí na NA don “Report of the Secretary General’s High Level Panel on Threats, Challenges 
and Change (A More Secure World: Our Shared Responsibility)” 2004.
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Cuireann Stáit ar theip orthu agus a bhfuil ag teip orthu anacair inmheánach ar shaoránaigh, 
agus iad mar thearmainn sceimhlitheoireachta agus éiginnteacht réigiúnach iontu. Bíonn bagairtí 
slándála	flúirseach	i	stáit	atá	lag.	Le	linn	coimhlinte	agus	san	atógáil	a	dhéantar	tar	éis	coimhlinte,	
bíonn cúnamh ag teastáil ó Stáit chun acmhainn a gcuid institiúidí a neartú, lena n-áirítear i gcúrsaí 
slándála agus cosanta. Trí EUCAP Nestor, tá an tAE ag cuidiú le Stáit i gCorn na hAfraice acmhainn 
uathchothaitheach a fhorbairt d’fhonn slándáil agus rialachas muirí a fheabhsú. Trí EUTM na 
Somáile, tá an tAE ag rannchuidiú chun an tSomáil a chobhsú trí shaighdiúirí as an tSomáil a chur 
faoi oiliúint. 

Beidh iomadú agus úsáid fhéideartha as armáin Cheimiceacha, Bhitheolaíocha, Raideolaíocha 
agus Núicléacha (CBRN) mar ábhar mór imní i measc an phobail idirnáisiúnta i gcónaí. 

I mí an Mhárta 2008, chuir Ardionadaí agus Coimisiún an AE tuarascáil faoi bhráid na Comhairle 
Eorpaí ina raibh cur síos ar athrú aeráide mar “iolraitheoir bagairtí a mhéadaíonn treochtaí, teannais 
agus	éagobhsaíocht	reatha”.	Tugadh	le	fios	sa	tuarascáil	go	bhféadfadh	díospóidí	maidir	le	bealaí	
trádála, criosanna muirí agus acmhainní nach raibh fáil orthu roimhe seo a bheith mar thoradh ar 
athrú aeráide. Dar leis an tuarascáil, “is é an príomhdhúshlán ná go bhfuil an baol ann le hathrú 
aeráide go gcuirfear ualach iomarcach ar stáit agus ar réigiúin atá leochaileach cheana féin agus 
atá tugtha do choimhlintí”. Ní riosca daonnúil amháin atá i gceist; áirítear leo freisin rioscaí polaitiúla 
agus slándála a mbíonn tionchar díreach acu ar leasanna na hEorpa28.

Slándáil Intíre

Cuireadh próiseas síochána cobhsaí ar bun le Comhaontú Aoine an Chéasta lena n-éilítear tacaíocht 
thrasphobail thar cuimse. In ainneoin sin, tá grúpaí poblachtacha easaontacha mar a thugtar orthu, 
agus gan acu ach leibhéil thacaíochta an-teoranta, fós meáite ar chur isteach ar an dul chun cinn 
atá bainte amach. Dá réir sin, tá gá le faireachas leanúnach. Tá athbhreithnithe leanúnacha á 
ndéanamh ar an measúnú bagairtí a eascraíonn as gníomhaíochtaí na ngrúpaí sin ag cur san 
áireamh	go	háirithe	fianaise	maidir	le	cónascadh	agus	comhoibriú	idir	na	grúpaí	éagsúla.

Tá rioscaí slándála áirithe a bhí ceangailte roimhe seo le dream paraimíleata treascrach ceangailte 
anois freisin le buíonta coiriúla. Leanann Óglaigh na hÉireann ag cur tacaíochta armtha ar fáil don 
Gharda Síochána, mar shampla nuair a bhíonn airgead tirim á iompar agus le linn príosúnaigh á 
bheith á n-iompar. Mar gheall ar an úsáid atá coirpigh ag baint as feistí pléascacha seiftithe laistigh 
den Stát tá freagairt leanúnach ollmhór ag teastáil ó Mheitheal Diúscartha Ordanáis Phléascaigh 
Óglaigh na hÉireann, atá ag dul i méid an t-am ar fad. Nascann gáinneáil ar dhaoine agus smuigleáil 
drugaí coirpigh intíre agus idirnáisiúnta. Tá an Stát ag troid go gníomhach i gcoinne na líonraí 
coireachta sin i gcomhpháirtíocht le Ballstáit san AE. 

Faoi láthair, tagann na príomhbhagairtí idirnáisiúnta do shlándáil intíre ó ghníomhaíochtaí 
sceimhlitheoireachta nó ó mhóreachtra éigeandála (m.sh. tionóisc núicléach, eipidéim leighis, 
srl). Ar an iomlán, meastar go bhfuil an bhagairt dhíreach d’Éirinn mar sprioc sceimhlitheoireachta 
idirnáisiúnta réasúnta íseal faoi láthair. Mar sin féin, tá an riosca céanna sa Stát is atá i ngach stát 
daonlathach san iarthar tríd is tríd. Ina theannta sin, tá cúram ar Éirinn a chinntiú nach féidir le 
sceimhlitheoirí	idirnáisiúnta	úsáid	a	bhaint	as	an	Stát	mar	thearmann	nó	mar	bhunáit	óna	gcuirfidh	
siad a gcuid gníomhaíochtaí ar bun i gcoinne spriocanna i dtíortha eile. Maidir leis an mbagairt ó 
mhór-thionóiscí/éigeandálaí, leanfaidh acmhainní míleata ag rannchuidiú leis an bhfreagairt. Leagtar 
amach sa ‘Creat le haghaidh Móréigeandálaí a Bhainistiú (2006)’ an struchtúr lena gcuirtear ar 
chumas na bpríomhghníomhaireachtaí freagartha cosúil leis an nGarda Síochána, FSS agus Údaráis 

28 Climate Change and International Security – Páipéar ón Ardionadaí agus ón gCoimisiún Eorpach chuig an gComhairle 
Eorpach (14 Márta 2008).
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Áitiúla ullmhú i gcomhair freagartha comhordaithe ar mhóréigeandálaí agus é a chur i bhfeidhm. 
Soláthraíonn Óglaigh na hÉireann acmhainn theagmhasach chun tacú leis na gníomhaireachtaí sin, 
leis an tacaíocht sin atá leagtha amach i Meabhráin Thuisceana (MTanna) agus i gComhaontuithe 
Seirbhíse (CSanna). 

Cibearshlándáil

Tá fíor-bhagairt láithreach ag baint le cibearchoireacht do leas daoine aonair, gnóthaí agus stáit. 
Tá an bhagairt chéanna ó cibearchoireacht don Rialtas agus d’fhóntais phoiblí chomh maith le 
bagairt d’aonáin thráchtála agus do dhaoine aonair. Go náisiúnta agus go hidirnáisiúnta, tharla 
cibear-ionsaithe le roinnt blianta anuas ar ghnóthaí, ar institiúidí Stáit agus ar bhonneagar náisiúnta 
criticiúil. Mar gheall ar an taithí a fuarthas ó ionsaithe den sórt sin tá feasacht ardaithe maidir le laigí 
i gcúrsaí slándála agus tá sofaisticiúlacht níos fearr léirithe sna modhanna a úsáidtear chun ionsaí 
a dhéanamh ar chórais. Ar fud na hEorpa ar fad, tá Rialtais ag comhroinnt faisnéise chun cosaint a 
thabhairt i gcoinne cibear-ionsaithe.

Is dúshlán don Rialtas ar fad é an freagra ar chibearbhagairt, leis an Roinn Cumarsáide, Fuinnimh 
agus Acmhainní Nádúrtha mar cheannródaí le hionchuir sa réimse slándála ón nGarda Síochána 
agus ó Óglaigh na hÉireann. Tá aonad cibearshlándála tiomnaithe bunaithe ag an Roinn Cumarsáide, 
Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha chun cuidiú le cibear-ionsaithe a aithint agus cosaint a thabhairt 
dúinn uathu. Faigheann obair an aonaid seo tacaíocht ón gCoiste Idir-Rannach ar Cibearshlándáil 
arna bhunú ag an Roinn sin agus a bhfuil sí mar chathaoirleach air, agus a thuairiscíonn go rialta 
maidir le dul chun cinn agus saincheisteanna cibearshlándála do Thascfhórsa an Rialtais maidir 
le Pleanáil Éigeandála, a bhfuil an tAire Cosanta mar chathaoirleach air. Coinníonn Tascfhórsa an 
Rialtais cibearshlándáil mar mhír bhuan ar a chlár oibre áit a dtugtar nuashonruithe rialta agus inar 
féidir saincheisteanna comhleasa a ardú agus a phlé. Tá Óglaigh na hÉireann freisin ag rannchuidiú 
leis an bhfreagairt uile-Rialtais seo trí chomhroinnt faisnéise a ghiaráil laistigh de phobal míleata na 
hEorpa. 

Feidhmíonn an Roinn Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha, i gcomhar leis an Roinn 
Dlí agus Cirt agus Comhionannais, na húdaráis i dTuaisceart Éireann agus cuideachtaí na hearnála 
príobháidí, feachtas feasachta poiblí a bhíonn ar siúl anois is arís agus ar a dtugtar "Make IT Secure" 
(www.makeitsecure.ie) d’fhonn feasacht an phobail a ardú maidir le saincheisteanna a bhaineann le 
rochtain ar an Idirlíon agus cibearshlándáil.

An Fearann Muirí

San fhearann muirí, tá réimse dlínse an Stáit leathnaithe chun an scairbh ilchríochach a chuimsiú. 
Tá impleachtaí aige sin do sholáthar seirbhísí um fhorghníomhú dlí muirí. Tagann dúshláin shlándála 
chun cinn freisin maidir le gníomhaíocht gheilleagrach mhéadaithe atá beartaithe laistigh den réimse 
leathnaithe seo de dhlínse an Stáit. In 2012 sheol an Rialtas plean comhtháite muirí, ‘feidhm a 
bhaint as Saibhreas Ár nAigéin’. Leagtar amach dhá sprioc sa phlean: Luach saibhreas ár n-aigéin 
a dhúbailt go dtí 2.4% de OTI faoi 2030 agus an láimhdeachas ó gheilleagar ár n-aigéin a mhéadú 
ionas go mbeidh sé níos mó ná €6.4bn faoi 2020. Áirítear sa phlean sábháilteacht mhuirí, slándáil 
agus faireachas mar chumasóirí an fháis agus na hinfheistíochta a shamhlaítear. “Tá comhoibriú 
idirghníomhaireachta ag leibhéal náisiúnta, AE agus idirnáisiúnta, in éineacht le comhoibriú tionscail 
agus taighde ina bpríomhghnéithe chun an clár seo a sheachadadh”. “D’fhonn ráthaíochtaí a chur 
ar fáil d’infheisteoirí agus ár n-oibleagáidí idirnáisiúnta a shásamh, caithfidh Éire cumais náisiúnta 
a fheabhsú go leanúnach i réimse slándála, sábháilteachta, faireachais agus éiceachosanta an 
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fhearainn mhuirí”. Tá obair ag dul ar aghaidh chun pictiúr muirí coitianta roinnte a fhorbairt, a 
éascóidh roinnt sonraí muirí breisithe, ní hamháin ag leibhéal náisiúnta ach idir ár gcomhpháirtithe 
san AE agus cosaint agus slándáil leasa muirí na hÉireann a fheabhsú.

Acmhainní agus comhroinnt faisnéise

Fágfaidh treochtaí domhanda agus polaitíochta réigiúnacha, eacnamaíocha, teicneolaíochta, 
fuinnimh, comhshaoil agus aeráide nach mbeifear in ann an timpeallacht chosanta agus shlándála 
níos leithne a thuar. Tá laghdú mór á dhéanamh ar bhuiséid chosanta ar fud na hEorpa de réir mar 
a thugann Rialtais freagra ar an ngéarchéim eacnamaíochta domhanda. D’fhonn an baol atá ann 
go dtiocfaidh bagairtí chun cinn a íoslaghdú, tá Stáit anois níos mó ná riamh ag tabhairt tús áite do 
chomhoibriú agus d’acmhainní. 

Tá faisnéis freisin ina príomhghné den mheasúnú comhshaoil chomh maith leis na freagairtí beartais 
a thugtar ar bhagairtí a sainaithníodh. Tá an saol níos líonraithe anois ná riamh agus ní aithnítear 
teorainneacha i gcúrsaí sceimhlitheoireachta agus coireachta eagraithe. Tá sé ríthábhachtach 
faisnéis a roinnt, ó aon fhoinse, idir Stáit agus le heagraíochtaí idirnáisiúnta mar rabhadh luath ó 
thaobh bagairtí a dhéanamh amach, nuair atá freagairtí beartais á meas agus a bhforbairt chomh 
maith lena dhéanamh le linn aon oibríochtaí a dtugtar fúthu.
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Aguisín 1: An Eagraíocht Chosanta
Tá gnéithe sibhialta agus míleata ag baint leis an Eagraíocht Chosanta, a oibríonn go comhoibritheach 
lena chinntiú go ndéantar ceanglais an Aire agus an Rialtais maidir le Cosaint a sheachadadh. 

An Roinn Cosanta

Bunaíodh an Roinn Cosanta leis an Acht Airí agus Rúnaithe, 1924 agus sannann an tAcht don Roinn 
“na mbeidh ag gabháil léi riara agus gnó Fórsaí Cosanta Míleata Shaorstáit Éireann do thógáil, do 
thréineáil, do chó-ghléasa, do choinneáil suas, do ghléasa, do bhainistí, do smachtú, do regleáil, 
agus do stiúrú do réir dlí”.

Tá bunús bunreachtúil agus reachtúil ag sainordú na Roinne ina bhféachtar le rialú sibhialta fhórsaí 
armtha an Stáit a chinntiú. Dílsítear le Bunreacht na hÉireann gur ag an Oireachtas amháin atá de 
cheart fórsaí míleata nó fórsaí armtha a bhunú agus a chothabháil agus cuirtear cosc sainráite ann 
ar aon fhórsa míleata nó armtha eile d’aon chineál a thógáil agus a chothú chun aon chríocha ar 
bith.

Foráiltear san Acht gurb é an tAire ‘Ceann’ na Roinne. Cuidíonn gnéithe sibhialta agus míleata na 
Roinne	leis	an	Aire	i	gcomhlíonadh	a	chuid	feidhmeanna.	Is	é	an	tArd-Rúnaí	“príomhoifigeach”	na	
Roinne	agus	ceapann	an	 tAire	Airgeadais	é	 freisin	mar	Oifigeach	Cuntasaíochta	maidir	 le	gach	
caiteachas a dhéantar ar chúrsaí cosanta i gcomhréir leis an Exchequer and Audit Departments Act 
1866. Déantar údarás, freagracht agus cuntasacht an Ard-Rúnaí a fhormhíniú tuilleadh in Acht an 
Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste (Leasú) 1993 agus san Acht um Bainistíocht na Seirbhíse Poiblí, 
1997. Éilítear le hAcht 1997 freisin ar an Ard-Rúnaí Ráiteas Straitéise a ullmhú lena fhaomhadh ag 
an Aire agus tuarascáil bhliantúil maidir le feidhmíocht. 

Cuimsítear sa Roinn Cosanta gnéithe sibhialta agus míleata a ngabhann róil faoi leith leo ach a 
chomhlánaíonn a chéile freisin. Is é príomhról ghné shibhialta na Roinne tacú leis an Aire mar 
Cheann na Roinne, go háirithe trí chomhairle agus tacaíocht beartais a sholáthar maidir le cúrsaí 
Cosanta. Tá gné shibhialta na Roinne Cosanta lárnach ó thaobh na Vótaí Cosanta a mhaoirsiú 
agus a bhainistiú, an spreagadh i gcomhair éifeachtúlachta agus an próiseas athraithe, ag ceapadh 
beartais Chosanta, ag déanamh ionadaíochta ar Éirinn ag ócáidí AE agus idirnáisiúnta i gcúrsaí 
Cosanta, ag cosaint i gcoinne dlíthíochta agus ag soláthar raon seirbhísí atá criticiúil d’aschuir 
Óglaigh na hÉireann. Soláthraíonn an ghné shibhialta idirchaidreamh freisin idir Óglaigh na hÉireann 
agus Ranna Rialtais eile, údaráis phoiblí, ionadaithe an AE agus ionadaithe poiblí. Is é an tArd-
Rúnaí príomhchomhairleoir an Aire maidir le beartas cosanta.

Is é Ceanncheathrú Óglaigh na hÉireann (DFHQ) an ghné mhíleata den Roinn Cosanta, agus is é 
an Ceann Foirne, ceannaire na ceanncheathrún, príomhchomhairleoir míleata an Aire. Tá sé dírithe 
ar chomhairle mhíleata a phleanáil, a bhainistiú agus a leagan amach, agus ar fhorbairt, agus 
ar mhórcheisteanna straitéiseacha a mbíonn tionchar acu ar Óglaigh na hÉireann, lena n-áirítear 
nuachóiriú agus bunathrú leanúnach. Cuimsítear sa DFHQ raon foirne míleata, a bhfuil freagrachtaí 
orthu idir Pleanáil Straitéiseach Óglaigh na hÉireann go dtí Oibríochtaí, Lóistíocht agus Bainistíocht 
Acmhainní Daonna. 

ÓGLAIGH NA hÉIREANN

Foráiltear in Achtanna Cosanta 1954 go 2011 an bunús reachtach d’Óglaigh na hÉireann. Foráiltear 
sa reachtaíocht gurb í Ceanncheathrú Óglaigh na hÉireann (DFHQ) an ghné mhíleata den Roinn 
Cosanta. Is é Ceann Foirne Óglaigh na hÉireann, príomhchomhairleoir míleata an Aire, ceannaire 
na ceanncheathrún. De réir mar a fhoráiltear san Acht tá dualgais sannta ag an Aire don Cheann 
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Foirne. Tá an Ceann Foirne freagrach go díreach don Aire ó thaobh fheidhmiú na ndualgas sin, ina 
n-áirítear freagracht as éifeachtacht, éifeachtúlacht, eagrú, agus cúrsaí eacnamaíochta Óglaigh na 
hÉireann. De réir mar a fhoráiltear sna hAchtanna agus le cead an Aire, thug an Ceann Foirne, dá 
réir sin, freagracht as dualgais áirithe don Leas-Cheann Foirne (Oibríochtaí) agus don Leas-Cheann 
Foirne (Tacaíocht).

Eagraítear Óglaigh na hÉireann ar línte míleata traidisiúnta trína dtugtar struchtúr sách solúbtha 
dóibh chun na róil go léir arna sannadh ag an Rialtas a chomhlíonadh. Cuimsítear in Óglaigh na 
hÉireann na Buan-Óglaigh (PDF) agus na hÓglaigh Cúltaca (RDF).

Is buan-fhórsa é an PDF agus soláthraíonn sé na príomh-inniúlachtaí i gcomhair oibríochtaí míleata 
sa bhaile agus i gcomhair oibríochtaí tacaíochta síochána míleata thar lear. Soláthraíonn an RDF 
inniúlacht mhíleata thraidisiúnta theagmhasach d’fhonn an PDF a mhéadú agus cuidiú leis i gcásanna 
ina n-éilítear inniúlachtaí breise den sórt sin.

Tá fostaithe sibhialta rannpháirteach in Óglaigh na hÉireann ar fad agus soláthraíonn siad raon 
seirbhísí oibríocha ginearálta, trádála agus seirbhísí eile in ionaid mhíleata.

NA BUAN-ÓGLAIGH

Cuimsítear sna Buan-Óglaigh an tArm, an tAerchór agus an tSeirbhís Chabhlaigh.

Mionsonraí maidir le Neart na mBuan-Óglach amhail an 
31 Nollaig 2012

Fir Mná Iomlán

Arm
7,028 482 7,510

93.6% 6.4%

An tAerchór
761 30 791

96.2% 3.8%

An tSeirbhís Chabhlaigh
988 70 1,058

93.4% 6.6%

AN tARM

Soláthraíonn an tArm an chomhpháirt talún d’acmhainneachtaí Cosanta an Stáit. Soláthraíonn an 
tArm na hacmhainneachtaí míleata is féidir a imscaradh le haghaidh tacaíocht síochána thar lear, le 
haghaidh oibríochtaí bainistíochta agus daonnúla arna méadú ag comhaltaí pearsanra ón Aerchór 
agus ón tSeirbhís Chabhlaigh. Ó lá go lá soláthraíonn an tArm raon leathan torthaí oibríochta. 
Ina measc sin tá gníomhaíochtaí mar thacaíocht don Gharda Síochána cosúil le coimhdeachtaí 
airgid tirim a sholáthar, coimhdeacht príosúnach, diúscairt ordanáis phléascaigh agus slándáil do 
phríosúin. Tugann an tArm freisin faoi thascanna mar thacaíocht do na húdaráis shibhialta cosúil le 
cúnamh a thabhairt i ngéarchéimeanna aimsire crua agus is cuid lárnach é d’fhreagairt an Stáit ar 
chuid mhaith teagmhas. 

Tar éis atheagrú reatha Óglaigh na hÉireann a chur i bhfeidhm, beidh an tArm leagtha amach in dá 
bhriogáid armghéag uile. Ceaptar réimse freagrachta críochach do gach briogáid le suíomhanna 
sonracha garastúin. Tacaíonn Airmheán Traenála Óglaigh na hÉireann (DFTC), bunaithe sa 
Churrach, i gCo. Chill Dara le feidhmeanna oiliúna d’Óglaigh na hÉireann ar fad. Tá aonad fórsaí 
speisialta freisin ag an Arm ar a dtugtar Sciathán Fiannóglaigh an Airm (ARW). 
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Príomhchóras Armán agus Trealaimh

Is mar seo a leanas atá príomhchórais armán agus trealaimh an Airm:- 

•	 Córais	Arm	maidir	le	hIompróirí	Armúrtha	Pearsanra	Mowag.	Is	meaisínghunna	12.7mm	é	an	
príomharm agus tá meaisínghunna ilchuspóireach ginearálta 7.62mm comhaiseach ag gabháil 
leis an túirín freisin; 9 x RWS (Córas Armán Cianda) cw 12.7mm QCB HMG (Meaisínghunna 
Trom le hAthrú Bairille Tapa)/40mm GMG (Meaisínghunna Gránáid); Gunna Mór MK44 6 x Oto 
Melara cw 30mm Bushmaster, 7.62 co-ax MMG (Meaisínghunna ar Meánmhéid);

•	 Córas	Sleá	MRATGW	(Arm	Treoraithe	Fritancanna	Meánraoin);

•	 Córais	Mhoirtéir.	60mm,	81mm	agus	120mm;	

•	 Córais	 Armán	 ar	 RG	 32	 M	 LTAV	 (Feithicil	 Armúrtha	 Oirbheartaíochta	 Éadrom):-	 Leagan	
Caighdeánach x 15 7.62mm GPMG (Meaisínghunna Ilchuspóireach) agus ISR (Faisnéis, 
Faireachas agus Taiscéalaíocht) Leagan x 6 RWS (Córas Arm Cianda) cw 12.7mm QCB 
HMG/40mm GMG; 

•	 Córas	 gunna	 76	 mm	 suite	 ar	 an	 bhfeithicil	 armúrtha	 taiscéalaíochta	 ar	 rian	 de	 dhéanamh	
Scorpian;

•	 Gunna	Machaire	105	mm	ar	théad;

•	 Córas	Bofors	RBS	70	SAM	(Radar	5	x	BV	206	cw	Giraffe	MK	IV	agus	Córas	1	Giraffe	MD	II);

•	 EL	70	40	mm	(Radar	Flycatcher).

An tAERCHÓR

Mar an gcomhpháirt aeir d’Óglaigh na hÉireann, tugann an tAerchór acmhainneachtaí aerthacaíochta 
do na comhpháirteanna eile chun a gcuid ról a chomhlíonadh. Ó lá go lá tugann an tAerchór faoi 
thacaíocht don Arm, patróil chun iascaigh a chosaint, cuireann siad seirbhís aeriompair aireachta ar 
fáil agus feidhmíonn siad Seirbhís Otharcharr Aeir. Tugann an tAerchór faoi chúraim rialta cosúil le 
cumhdach aeir a thabhairt nuair a bhíonn oibríochtaí airgead faoi bhealach ar bun agus cuireann siad 
píolótaí agus tacaíocht theicniúil ar fáil d’Aonad Aerthacaíochta an Gharda Síochána. Ina theannta 
sin, tugann an tAerchór faoi oibríochtaí faofa mar thaca leis na húdaráis shibhialta. 

Tá an tAerchór bunaithe ag Aeradróm Mhic Easmainn, Baile Dhónaill, Baile Átha Cliath agus tá 
ceanncheathrú oibríochta ann, dhá sciathán oibríochta, dhá sciathán tacaíochta, Coláiste Oiliúna 
an Aerchóir, agus Scuadrún Seirbhísí Cumarsáide agus Eolais.

Cuimsítear	é	seo	a	leanas	i	bhflít	an	Aerchóir:

•	 6	aerárthach	Agusta	Westland	AW139.	 Is	 héileacaptar	 dé-inneallach	méanardaitheach	é	an	
AW139, atá in ann eitilt san oíche. Tá cumas ardaithe trúpaí aige do suas le 14 phearsanra i 
dtimpeallachtaí talún agus muirí.

•	 2	aerárthach	EC135	P2.	Is	héileacaptair	fóntais	éadroma	iad	a	úsáidtear	chun	raon	leathan	ról	
a chomhlíonadh don Aerchór. 

•	 2	Aerárthach	 Casa	 CN	 235	 chun	 Patról	 Muirí	 a	 dhéanamh.	 Oibrítear	 an	 t-aerárthach	 sin	 i	
ndlúthchomhar leis an tSeirbhís Chabhlaigh, trí ardán aeir a sholáthar i bpatróil mhuirí a dhéantar 
amach ón gcósta.

•	 2	EC135	T2	de	dhéanamh	Eurocopter.	Cé	go	bhfuil	smacht	oibríochta	an	aerárthaigh	fós	leis	
an Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais, cuireann an tAerchór píolótaí ar fáil d’Aonad 
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Aerthacaíochta an Gharda Síochána chun an t-aerárthach a stiúradh.

•	 5	aerárthach	FR172H	de	dhéanamh	Cessna.	I	bhformhór	na	n-oibríochtaí	ina	n-úsáidtear	an	
t-aerárthach seo, is faireachas aeir agus faire ar choimhdeachtaí airgid agus príosúnach & 
pléascáin is mó a bhíonn i gceist.

•	 1	GIV	Gulfstream	Aerospace.	Tugann	an	t-aerárthach	seo	inniúlacht	iompair	idir	ilchríocha	don	
stát. Úsáidtear é go hiondúil i ról an Aeriompair Aireachta.

•	 1	Learjet	45.	Úsáidtear	an	t-aerárthach	seo	go	hiondúil	i	ról	an	Aeriompair	Aireachta.	Mar	sin	
féin, bíonn sé i mbun seirbhísí aistrithe othar náisiúnta agus idirnáisiúnta go minic i gcomhar leis 
an Roinn Sláinte agus FSS.

•	 1	 Cosantóir	 Pilatus	 Britten	Norman.	 Feidhmíonn	 an	 t-aerárthach	 seo	 ról	Aerthacaíochta	 an	
Gharda Síochána. Cuireann an tAerchór píolótaí agus teicneoirí aerárthaigh ar fáil d’Aonad 
Aerthacaíochta an Gharda Síochána chun an t-aerárthach a stiúradh agus a chothabháil.

•	 7	Pilatus	PC-9M.	Feidhmíonn	na	haerárthaí	seo	mar	an	bpríomhaerárthach	oiliúna	do	phíolótaí	
don Aerchór. Tá inniúlacht theoranta Neastacaíochta Aeir agus Patról Comhraic Aeir acu.

AN tSEIRBHÍS CHABHLAIGH

Soláthraíonn an tSeirbhís Chabhlaigh, atá bunaithe in Inis Sionnach, Co. Chorcaí, an chomhpháirt 
mhuirí d’inniúlachtaí Cosanta an Stáit. Is í an tSeirbhís príomhghníomhaireacht farraige an Stáit 
agus tá raon leathan ról le comhlíonadh ag an tSeirbhís. Tá cabhlachán de ocht long ag an tSeirbhís 
Chabhlaigh, ceanncheathrú oibríochta, ceannasaíocht oibríochtaí, ceannasaíocht tacaíochta 
lóistíochta agus Coláiste na Seirbhíse Cabhlaigh.

Ó lá go lá, bíonn go leor cúraimí ar bun i ngnáth-phatróil d’fhonn slándáil, sábháilteacht agus 
faireachas, slándáil calafoirt, cosaint iascaigh, díchumasú drugaí, rialú ar thruailliú agus cuardach 
agus tarrtháil a chur ar fáil. Is é an Lárionad Monatóireachta Iascaigh ag an mBunáit Chabhlaigh 
an lárionad náisiúnta tiomnaithe a bhfuil sé de chúram air monatóireacht a dhéanamh ar gach 
gníomhaíocht iascaigh laistigh de Theorainneacha Iascaigh Eisiatacha na hÉireann agus ar gach 
soitheach iascaireachta de chuid na hÉireann atá ag obair ar fud an domhain. Tugann Rannóg 
Tumadóireachta na Seirbhíse Cabhlaigh faoi raon oibríochtaí go minic mar thacaíocht don Gharda 
Síochána agus do na húdaráis shibhialta. Tá an tSeirbhís Chabhlaigh mar chomhpháirtí freisin ag 
an gColáiste Náisiúnta Muirí agus ag Grúpa Oibre Fuinnimh agus Muirí na hÉireann (IMERC) i 
gCorcaigh. Ina theannta sin, tharla sé gur thug árthaí na Seirbhíse Cabhlaigh, ó am go ham, faoi 
mhisin soláthair agus taiscéalaíochta mar thacaíocht d’oibríochtaí tacaíochta síochána thar lear 
agus go raibh siad rannpháirteach i gcuairteanna coigríche mar thacaíocht do chúrsaí trádála agus 
taidhleoireachta in Éirinn.

Tá cabhlachán ocht long d’árthaí patróil sa tSeirbhís Chabhlaigh:

•	 Árthach	Patróil	Héileacaptair	amháin	–	LE	Eithne,

•	 dhá	Mhór-Árthach	Patróil	–	LE	Niamh,	LE	Róisín,

•	 trí	hÁrthach	Patróil	Amach	ón	gCósta	–	LE	Aoife,	LE	Aisling,	LE	Emer,	agus	

•	 dhá	hÁrthach	Patróil	Cósta	–	LE	Orla	agus	LE	Ciara.

Ciallaíonn an LE roimh ainmneacha na long Long Éireannach. Tá innealra, armán, córais chumarsáide 
agus aerloingseoireachta den chéad scoth ar gach árthach. 

Tá clár athsholáthair long na Seirbhíse Cabhlaigh lárnach do thodhchaí na Seirbhíse Cabhlaigh 
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agus leis seo feicfear dhá long nua i mbun seirbhíse sula i bhfad. Tá seachadadh na chéad loinge 
sceidealaithe le haghaidh tús 2014 agus na dara loinge in 2015. Is in ionad péire de na hárthaí is 
sine atá sa tSeirbhís Chabhlaigh a bheidh na longa nua, agus tarraingeofar siar iad sin as seirbhís 
oibríochta. 

NA hÓGLAIGH CÚLTACA

Soláthraíonn na hÓglaigh Cúltaca (RDF) inniúlacht chun na Buan-Óglaigh a mhéadú ina ról Cosanta 
teagmhasaí agus i gcásanna eile géarchéime. Tá an Cúltaca Céad Líne (FLR), Cúltaca an Airm 
(AR) agus Cúltaca na Seirbhíse Cabhlaigh (NSR) i gceist leis. 

Tá iar-chomhaltaí na mBuan-Óglach sa FLR a bhfuil gealltanas tugtha acu, go deonach nó de bhun 
gealltanais	chonarthaigh,	go	gcuirfidh	siad	tréimhse	seirbhíse	i	gcrích	sa	FLR.	Níl	aon	bhunaíocht	
shocraithe don FLR; tá a neart ag brath ar bheartas earcaíochta agus ar ghealltanais an chúltaca a 
thugtar go deonach nó de bhun gealltanas conarthach.

Tá saorálaithe san AR agus NSR agus tugann siad faoi ghníomhaíochtaí cúltaca nuair a bhíonn 
am saor acu. Ag eascairt ó mholtaí an Athbhreithnithe Luach ar Airgead a rinneadh ar na hÓglaigh 
Cúltaca agus a foilsíodh i mí na Samhna 2012, tá bunaíocht athbhreithnithe de 4,069 comhalta 
pearsanra ag Cúltaca an Airm agus ag Cúltaca na Seirbhíse Cabhlaigh (3,869 AR agus 200 NSR). 
Rinneadh atheagrú ollmhór ar an AR agus NSR. Tá gnéithe Buana agus Cúltaca anois ag Aonaid 
Airm Óglaigh na hÉireann agus é sin laistigh de struchtúr “Fórsa Aonair”. Rinneadh comhdhlúthú ar 
líon na nAonad Cúltaca agus laghdaíodh go dtí 16 líon na suíomhanna de Chúltaca an Airm a bhí 
á gcoinneáil lasmuigh de shuiteálacha PDF. Beidh éifeachtúlachtaí suntasacha mar gheall ar na 
hathruithe sin agus laghdófar caiteachas díreach ar an gCúltaca de €11 milliún in 2013.

Moladh freisin san Athbhreithniú Luach ar Airgead go dtabharfaí an deis don Chúltaca tabhairt faoi 
chúraimí Cúnaimh don Údarás Sibhialta ar bhonn deonach gan phá. 

Neart na nÓglach Cúltaca amhail 30 Samhain 2012

Bhí 263 comhalta pearsanra sa Chúltaca Céad Líne amhail 30 Samhain 2012.

Ba é neart éifeachtach Chúltaca an Airm agus Chúltaca na Seirbhíse Cabhlaigh an 30 Samhain 
2012 ná 4,371 comhalta pearsanra (Cúltaca Airm 4,191, Cúltaca na Seirbhíse Cabhlaigh 180). 

COSAINT SHIBHIALTA

Ba i 1950 a bunaíodh Cosaint Shibhialta agus tá os cionn 5,000 saorálaí oilte gníomhach ag an 
eagraíocht Cosanta Sibhialta anois agus iad bunaithe i gceantair údaráis áitiúil ar fud na tíre. Téann 
saorálaithe isteach i gCosaint Shibhialta trí mheán an údaráis áitiúil dá gceantar agus, le himeacht 
ama, d’fhéadfaidís dul ar aghaidh agus cáiliú mar Theagascóirí i ndisciplín amháin nó níos mó.

Is é príomhról Cosanta Sibhialta ná gníomhú mar sheirbhís ardchaighdeáin dara líne um freagra 
éigeandála atá bunaithe ar shaorálaithe agus a thacaíonn leis na seirbhísí tosaigh i dteannta 
lena cuid gníomhaíochtaí chun tacaíocht a thabhairt do phobail. Tá Cosaint Shibhialta cuimsithe i 
socruithe um pleanáil agus freagra éigeandála ar leibhéal áitiúil, réigiúnach agus náisiúnta.

Oibríonn Cosaint Shibhialta mar chomhpháirtíocht idir an Roinn Cosanta ar leibhéal náisiúnta agus 
údaráis áitiúla ar leibhéal áitiúil. Tá an Roinn freagrach as an mbeartas ar Chosaint Shibhialta agus 
as an eagraíocht a bhainistiú agus a fhorbairt ar leibhéal náisiúnta. Tá an t-údarás ábhartha áitiúil 
freagrach as bainistíocht agus rialú oibriúcháin Cosanta Sibhialta ar leibhéal áitiúil.
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Is	é	Oifigeach	Cosanta	Sibhialta	an	údaráis	áitiúil	ábhartha	a	dhéanann	bainistíocht	ar	sheirbhísí	
Cosanta Sibhialta (OCS) ar leibhéal áitiúil. Bíonn an OCS fostaithe go lánaimseartha ag an údarás 
áitiúil agus bíonn sé/sí freagrach as cúrsaí Cosanta Sibhialta a bhainistiú ó lá go chéile faoi threoir 
fhoriomlán an Bhainisteoir Cathrach/Contae.

Tugann an Roinn Cosanta treoir faoi bheartas agus tacaíocht riaracháin d’údaráis áitiúla chomh 
maith le hoiliúint láraithe do shaorálaithe Cosanta Sibhialta i raon disciplíní mar thimpistí agus 
éigeandáil, tharrtháil, seirbhís dóiteáin chúntach, cumarsáidí raidió, seirbhís leasa agus maor. Is 
gnáthghné de Chosaint Shibhialta í oiliúint ildisciplíneach.

Chruthaigh leibhéal na gníomhaíochta Cosanta Sibhialta le linn na dtréimhsí fada d’aimsir chrua 
le blianta beaga anuas go raibh sé de chumas ag Cosaint Shibhialta leas a bhaint as cuid mhór 
acmhainní oilte chun cabhrú le pobail i gcás móréigeandála agus cruthaíonn sé go mbíonn saorálaithe 
Cosanta Sibhialta tiomanta i gcónaí chun freastal ar a bpobail. 

I dteannta lena cuid gníomhaíochtaí mar thacaíocht don phobal is gnách go bhfreagraíonn aonaid 
chuardaigh agus tarrthála na Cosanta Sibhialta ar fud na tíre do ghlaonna ó na Gardaí agus ó 
sheirbhís tosaigh eile a bhíonn ag lorg tacaíochta chun daoine ar iarraidh a tharrtháil agus a fháil ar 
ais ar thalamh agus in aibhneacha agus lochanna chomh maith.
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Aguisín 2: Oibríochtaí Óglaigh na hÉireann in 2012
Cuimsíonn aschuir oibríochta Óglaigh na hÉireann talamh, oibríochtaí muirí agus aeir, sa bhaile 
agus	thar	lear.	Mar	a	tugadh	le	fios	roimhe	seo,	tá	raon	inniúlachtaí	freisin	ar	fuireachas	mar	chuid	de	
Chóras Comhshocruithe Fuireachas na Náisiún Aontaithe (CCFNA) nó ó thaobh Sprioc Ceannlíne 
Heilsincí nó gealltanais Cathghrúpa a chomhlíonadh. Léirítear sa mhéid seo a leanas roinnt de na 
héilimh oibríochta a bhíonn ar Óglaigh na hÉireann ó lá go lá faoi láthair.

CÚNAMH CÚNAIMH DON CHUMHACHT SHIBHIALTA (ATCP) DE CHUID ÓGLAIGH NA 
HÉIREANN A RINNEADH IN 2012

An Cineál Oibríochtaí ATCP Líon na nOibríochtaí
Coimhdeacht Airgead Tirim faoi Bhealach (CIT) 2,023
Coimhdeacht Príosúnach 113
Glaoch amach ar Mheitheal Diúscartha Ordanáis Phléascaigh (EOD) 209
Coimhdeacht Phléascáin 5
Aermhisin mar thaca le ATCP (Aonad Aerthacaíochta an Gharda 
Síochána - GASU)

1,279

Slándáil d’Fhoirgnimh Phoiblí 366
Patróil ar Fhoirgnimh Phoiblí 732
Garda slándála ar an mBanc Ceannais 366
Patróil ar an mBanc Ceannais 732
Dualgais slándála i bPríosún Phort Laoise 366
Garda slándála le linn tháirgeadh pléascáin 366
Dualgais slándála ag aerfoirt 381
Slándáil ar Shuiteáil Cumhachta 360
Áiseanna Stórála Breosla 12
Rannpháirtíocht na Seirbhíse Cabhlaigh i gComhoibríochtaí an 
Tascfhórsa

1

Oibríochtaí Tumadóireachta ATCP na Seirbhíse Cabhlaigh 16
Iomlán 7,327

Laethanta a chaith Cabhlach na Seirbhíse Cabhlaigh ar patról in 2012

Beartaithe Déanta
Laethanta a chaith an cabhlach ar patról 1,480 lá 1,480 lá
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Cúnamh an Aerchóir d’Oibríochtaí Údarás Sibhialta (ATCA) in 2012

Gníomhaíocht Misin Uaireanta 
Eitilte

Seirbhís Aeriompair Aireachta (MATS) 79 353.5729

Aerárthach othar 108 314.40
Patróil Mhuirí an Aerchóir 241 1,306.41
Misin Chuardaigh agus Tarrthála 10 28.62
Eile30 104 342.73
IOMLÁN 542 2,345.73

Síocháin agus Slándáil Idirnáisiúnta

Pailéad Fórsaí ar fáil le himscaradh mar chuid de rannchuidiú na hÉireann le Sprioc Ceannlíne an 
AE 2010, stádas Eanáir 201231:

AONAD Pearsanra Ullmhacht32

Ceanncheathrú na Briogáide Coisithe 150 M
Ceanncheathrú an Chathláin Lóistíochta 50 H
Cathlán Coisithe Éadrom
le Grúpa Cuideachta Coisithe amháin

750 H
V

Bataire Airtléire Machaire 80 H
Aonad Taiscéalaíochta 80 V
Aonad Meánach Iompair 60 H
Lastas do Thrucail Pailléid Meánach 60 H
Aonad um Fhórsaí Oibríochtaí Speisialta 40 V
Aonad Díshalaithe CBRN33 30 H
Grúpa CIMIC34 30 H
Gnéithe Oirbheartaíocha CIMIC 25 H
Foireann EOD/IED35 5 H
Foireann EOD/IEDD (CBRN) 5 H
Foireann Breathnóireachta Míleata 12 V
Foireann Oibríochtaí um Idirchaidreamh 
Taiscéalaíochta

10 V

Oifig	an	Phropast-Mharascail	Mhíleata 10 H
An Díorma Póilíní Airm 10 H
An tAonad Oibríochtaí Meán 6 H

29 Am Aireachta ar Bord (Uaireanta)
30	Cuimsítear	ann	iarratais	ATCA	eile	cosúil	le	comhrac	dóiteáin,	bailiú	boscaí	ballóide,	agus	suirbhéanna	fiadhúlra.
31 Foráiltear sa Tábla meascáin éagsúla aonad suas go dtí uasthiomantas de 850.
32 Tomhaistear Staideanna Ullmhachta i laethanta: An-Ard 1-20, Ard 21-60; Measartha 61-90 Lá.
33 CBRN: Ceimiceach, Bitheolaíoch, Raideolaíoch agus Núicléach.
34 CIMIC: Comhar Sibhialta-Míleata.
35 EOD/IEDD: Diúscairt Ordanáis Phléascaigh/ Feistí Pléascacha Seiftithe & Diúscairt.
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Imscaradh thar lear Óglaigh na hÉireann in 2012:

Le linn 2012 imscaradh thart ar 1,000 ball de na Buan-Óglaigh chuig misin éagsúla lena n-áirítear 
postú laistigh de na NA, AE, OSCE agus PfP/NATO. Tugtar miondealú sa tábla thíos de réir na 
gcatagóirí Misin an 1 Eanáir 2012 agus an 31 Nollaig 2012.

Misean 01-Ean-12 31-Noll-12
Oibríochtaí Síochánaíochta faoi cheannas na Náisiún Aontaithe 

UNTSO (An Meánoirthear) 12 12
MINURSO (An Sahára Thiar) 3 3
MONUC (Poblacht Dhaonlathach an Chongó) 3 3
UNOCI (Cote d’Ivoire) 2 2
CC UNIFIL (An Liobáin) 10 16
Cathlán Coisithe UNIFIL (An Liobáin) 437 337
CC Sector West UNIFIL (An Liobáin) 8 8
FO-IOMLÁN (NA) 475 381

Oibríochtaí Bainistíochta Géarchéime faoi cheannas an Aontais Eorpaigh 
EUFOR (an Bhoisnia agus an Heirseagaivéin) 7 7
Cathghrúpa Ostra-Gearmánach 1 1
EUTM An tSomáil 7 10
FO-IOMLÁN (AE) 15 18

Oibríochtaí Tacaíochta Síochána faoi cheannas NATO PfP
CC KFOR 12 12
ISAF (An Afganastáin) 7 7
FO-IOMLÁN (NATO/PfP) 19 19

Oibríochtaí faoi cheannas OSCE 
OSCE 4 4
FO-IOMLÁN (OSCE) 4 4

Postálacha IONADAITHE MÍLEATA/COMHAIRLEOIRÍ/FOIRNE
UNNY (Nua-Eabhrac) 1 1
EUMS (An Bhruiséil) 7 4
NATO/PFP (An Bheilg)* 5 5
TOSCAIREACHT NA hÉIREANN CHUIG OSCE (VÍN) 2 2
CSDP/PSC (An Bhruiséil)* 8 9
FO-IOMLÁN (IONAD. MÍL/COMHAIRLEOIRÍ/FOIREANN) 23 21
THAR LEAR 536 443

*	Déantar	 foireann	shibhialta	agus	mhíleata	as	an	Eagraíocht	Chosanta	a	 imscaradh	chuig	oifigí	
CSDP/PSC agus NATO/PfP sa Bhruiséil.
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Aguisín 3: Misin Thar Lear ina raibh Óglaigh na hÉireann 
rannpháirteach ón 01/01/2000
Coimisiúin na Náisiún Aontaithe um Monatóireacht, um Fhíorú agus um Chigireacht (UNMOVIC)
Coimisiún Speisialta na Náisiún Aontaithe (UNSCOM)
Fórsa Coimeádta Síochána na Náisiún Aontaithe sa Chipir (UNFICYP)
Misean na Náisiún Aontaithe sa Chosaiv (UNMIK) 
Fórsa Eatramhach na Náisiún Aontaithe sa Liobáin (UNIFIL)
Misean Breathnóireachta na Náisiún Aontaithe san Iaráic/ i gCuáit (UNIKOM) 
Lárionad Comhlóistíochta na Náisiún Aontaithe (UNJLC)
Misean na Náisiún Aontaithe don Reifreann sa Sahára Thiar (MINURSO)
Misean na Náisiún Aontaithe ar an gCósta Eabhair (MINUCI )
Oibríocht na Náisiún Aontaithe ar an gCósta Eabhair (UNOCI)
Misean Cúnaimh na Náisiún Aontaithe sa Tíomór Thoir (UNAMET)
Rialtas Idirthréimhseach na Náisiún Aontaithe i dTíomór Thoir (UNTAET)
Misean Tacaíochta na Náisiún Aontaithe sa Tíomór Thoir (UNMISET)
Misean na Náisiún Aontaithe san Aetóip agus san Eiritré (UNMEE)
Misean na Náisiún Aontaithe sa Libéir (UNMIL) 
Misean na Náisiún Aontaithe i bPoblacht Dhaonlathach an Chongó (MONUC)
Misean um Chobhsaíocht Eagraíocht na Náisiún Aontaithe i bPoblacht Dhaonlathach an Chongó (MONUSCO)
Eagras na Náisiún Aontaithe um Maoirseacht ar Shos Cogaidh (UNTSO)
Misean na Náisiún Aontaithe i bPoblacht na hAfraice Láir agus i Sead (MINURCAT)
Misean Maoirseachta na Náisiún Aontaithe sa tSiria (UNSMIS)
Misean Monatóireachta an Aontais Eorpaigh in Aceh san Indinéis (AMM)
Misean Tacaíochta an AE do Mhisean Aontas na hAfraice sa tSúdáin arna údarú ag na Náisiúin Aontaithe 
(AMIS)
EUFOR RD An Congó
EURFOR TChad/RCA - Misean faoi cheannas an AE i bPoblacht na hAfraice Láir agus i Sead
Oibríocht faoi cheannas an AE sa Bhoisnia agus an Heirseagaivéin (Oibríocht EUFOR ALTHEA)
Oibríocht EUNAVFOR faoi cheannas an AE (ATALANTA)
Misean Monatóireachta an Aontais Eorpaigh (EUMM) chuig an iar-Iúgslaiv
Misean Oiliúna an Aontais Eorpaigh sa tSomáil (EUTM An tSomáil)
Misean Oiliúna an Aontais Eorpaigh i Mailí (EUTM Mailí)
Oibríocht Artemis faoi cheannas an AE i bPoblacht Dhaonlathach an Chongó
Fórsa Cobhsaíochta (SFOR) i mBoisnia agus an Heirseagaivéin
Fórsa Idirnáisiúnta an Tíomór Thoir (INTERFET)
Fórsa Cúnamh Slándála Idirnáisiúnta in Afganastáin (ISAF)
Láithreacht Slándála Idirnáisiúnta sa Chosaiv (KFOR)
Misean OSCE san Albáin
Misean OSCE sa tSeirbia
Misean OSCE i mBoisnia agus an Heirseagaivéin
Misean OSCE sa tSeoirsia
Misean OSCE in Iar-Phoblacht Iúgslavach na Macadóine (FYROM)
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Aguisín 4: Meabhráin Tuisceana (MTanna) agus 
Comhaontuithe Seirbhíse (CSanna)
Chuir an Roinn Cosanta Meabhráin Thuisceana (MT) i gcrích leo seo a leanas:

•	 An	Roinn	Talmhaíochta,	Iascaigh	agus	Bia;

•	 An	Roinn	Comhshaoil,	Pobail	agus	Rialtais	Áitiúil;

•	 An	Roinn	Gnóthaí	Eachtracha	agus	Trádála;

•	 An	Roinn	Sláinte;	

•	 An	Roinn	Iompair,	Turasóireachta	agus	Spóirt;	agus

•	 Cónaidhm	Baincéireachta	na	hÉireann.

Tá Comhaontuithe Seirbhíse (CSanna) curtha i gcrích leo seo a leanas:

•	 Coimisiún	 Ombudsman	 an	 Gharda	 Síochána	 (GSOC)	 -	 maidir	 le	 Seirbhís	Aeriompair	 arna	
sholáthar ag an Aerchór d’Imscrúdaitheoirí an GSOC.

•	 An	Roinn	Sláinte	/	Feidhmeannacht	na	Seirbhíse	Sláinte	(FSS)	-	maidir	le	Seirbhís	Aerárthaí	
Othar arna soláthar ag an Aerchór.

•	 Údarás	Eitlíochta	na	hÉireann	(IAA)	-	maidir	le	Seirbhísí	Aerloingseoireachta	idir	ÚEÉ	agus	an	
tAerchór.

•	 An	Roinn	Dlí	agus	Cirt	agus	Comhionannais	–	maidir	 le	hAonad	Aerthacaíochta	an	Gharda	
Síochána.

•	 Garda	Cósta	na	hÉireann	(IRCG)	–	maidir	le	Cuardach	agus	Tarrtháil	agus	seirbhísí	eile	arna	
soláthar ag Óglaigh na hÉireann don Gharda Cósta.

•	 Foras	na	Mara	(MI)	–	maidir	le	suirbhéanna,	comhroinnt	faisnéise	agus	oiliúna	idir	MI	agus	an	
tSeirbhís Chabhlaigh. 

•	 Met	Éireann	–	maidir	le	sonraí	meitéareolaíochta	a	mhalartú	idir	an	tSeirbhís	Chabhlaigh	agus	
Met Éireann.

•	 An	tAonad	um	Imscrúdú	Aerthionóiscí	(AAIU)	–	maidir	le	seirbhísí	arna	soláthar	ag	Óglaigh	na	
hÉireann don AAIU i gcás go dtarlaíonn aerthionóisc.

•	 Oifig	na	Suirbhéireachta	Muirí	(MSO)	–	maidir	le	seirbhísí	slándála	calafoirt	arna	soláthar	ag	an	
tSeirbhís Chabhlaigh don MSO.

•	 Aonad	Medico	in	Ospidéal	na	hOllscoile,	Corcaigh,	–	maidir	le	cúnamh	oiliúna	arna	sholáthar	
ag an tSeirbhís Chabhlaigh do Medico36.

•	 Oifig	na	nOibreacha	Poiblí	–	soláthar	seirbhísí	ag	an	Aerchór.

36 ‘Medico Cork’ is é seo an comhartha glao cumarsáide don tSeirbhís Náisiúnta Cúnamh Teilimíochaine Muirí arna 
soláthar ag an Rannóg Éigeandála ag Ospidéal na hOllscoile Corcaigh. Soláthraíonn an tseirbhís comhairle agus 
cúnamh leighis i gcás éigeandálaí leighis ar muir nó ar oileán.
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Aguisín 5: Sonraí maidir le Caiteachas ar Vóta Cosanta 36 le 
haghaidh 2012 - de réir catagóire

(Bunaithe ar Réamhfhigiúirí Aschuir 2012)

Catagóir Caiteachais  €m %
Pá agus Liúntais do na Buan-Óglaigh 430 65.4
Pá & Liúntais d’fhostaithe sibhialta & do na hÓglaigh Cúltaca 31 4.7
Trealamh Cosanta 29 4.4
An tAerchór – Trealamh, cothabháil breosla srl. 16 2.4
An tSeirbhís Chabhlaigh – trealamh, cothabháil breosla srl. 34 5.2
Costais Bheairice, deisiúcháin agus cothabháil talún 23 3.5
Foirgníocht - caipiteal (áirítear leis caipiteal arna thabhairt anonn de €1.5m) 6 0.9
Iompar Míleata – feithiclí nua, breosla, deisiúcháin & cothabháil 15 2.3
Cúiteamh 3 0.5
Caiteachas míleata eile nach mbaineann le pá 44 6.7
Buiséad riaracháin 20 3.0
An Bord um Chosaint Shibhialta, Cumann Croise Deirge na hÉireann 6 0.9
Iomlán (Comhlán) 657 100

Tabhair faoi deara: D’fhéadfadh neamhréitigh bheaga a bheith i gceist i ngeall ar 
uimhreacha a shlánú.
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