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Réamhrá  
Is léiriú é Éire Domhanda d’uaillmhian na hÉireann maidir leis an 

méid a theastaíonn uainn a bhaint amach ar an stáitse idirnáisiúnta, 

agus conas a chreidimid gur féidir linn cur go dearfach leis an 

domhan ina bhfuilimid ag maireachtáil.  

Laistigh den AE, táimid ag oibriú chun ár gcomhpháirtíochtaí 

straitéiseacha agus eacnamaíocha a mhéadú agus a dhoimhniú le 

réigiúin agus le tíortha comhpháirtíochta eile, ar fud na hAfraice,  i 

réigiún an Aigéin Chiúin agus na hÁise, sna Críocha Mheiriceá agus 

sa Mheánoirthir, chomh maith lenár gcomharsanacht atá gar don 

Eoraip. 

Creidimid sa chóras iltaobhach, leis na Náisiúin Aontaithe agus leis an Eagraíocht 

Dhomhanda Trádála ag a croí, agus feicimid é mar an bealach is fearr chun ár leasanna 

náisiúnta a chosaint agus chun ár gcuspóirí idirnáisiúnta a chur chun cinn.  

I mí an Mheithimh seo caite, sheolamar Éire Domhanda, tionscnamh straitéiseach chun 

tionchar agus lorg domhanda na hÉireann a dhúbailt faoi 2025. Nuair a d'fhógair mé an 

tionscnamh seo ar dtús, chuimhnigh mé ar fhocail an Taoisigh John A. Costello i 1948, nuair 

a léirigh sé dóchas go bhféadfadh Éire tionchar a imirt ar an domhan 'ar bhealach i bhfad níos 

mó ná ár méid fisiciúil ná d’fhéadfadh ár ndaonra beag a bharántú'. Le hÉire Domhanda, 

féadfaimid a chinntiú go n-imrímid an tionchar sin ar mhaithe le cách, ag scaipeadh ár 

luachanna agus ag roinnt ár gcultúir, agus ag léiriú ceannaireachta maidir le saincheisteanna 

móra na haoise seo ar nós gníomhú ar son na haeráide agus forbairt idirnáisiúnta. 

Tá bagairtí tromchúiseacha agus práinneacha roimh an gcine daonna. Tá athrú aeráide agus 

díghrádú éiceolaíoch ag déanamh dochar dár bpláinéad. Tá an pobal idirnáisiúnta ag déileáil 

leis an líon is airde de dhaoine a díláithríodh, le coinbhleachtaí agus le géarchéimeanna 

imirce a théann thar theorainneacha réigiúnacha, agus le teannas trádála lena gcuirtear an 

fás eacnamaíoch domhanda i mbaol. 

Sa deireadh, iompaíonn gach polaitíocht idirnáisiúnta go polaitíocht áitiúil. Ní mór dúinn ár 

bpáirt a imirt anois. Le fás geilleagrach láidir agus inbhuanaithe, leibhéil dífhostaíochta nár 

taifeadadh riamh agus dul chun cinn sóisialta leanúnach, tá a fhios againn go mbraitheann ár 

ndul chun cinn, rathúnas agus slándáil ar cad atá ag tarlú sa domhan timpeall orainn.  Táimid 

mar chuid de phobal domhanda nach mór dúinn, níos mó ná riamh, tarraingt le chéile má 

táimid chun dul i ngleic leis na dúshláin mhóra dár ré. 

Is é Éire Domhanda an leathnú agus an athnuachan is leanúnaí de láithreacht na hÉireann 

thar lear, a raibh an Stát riamh i mbun.  Beidh tionchar suntasach eacnamaíoch, polaitiúil 

agus cultúrtha aige. Céad bliain ó shin, ag an gcéad chruinniú den Chéad Dháil, chuireamar 

teachtaireacht chuig na náisiúin shaora ar fud an domhain chun a chur in iúl dóibh ár 

gcreideamh go bhfuil saoirse agus ceartas mar 'bhunphrionsabail an dlí idirnáisiúnta'. 

Chreideamar go mbeimis in ann deireadh a chur le 'pribhléidí dílsithe' trí chomhoibriú le 

daoine eile nó tíortha eile ar fud an domhain, agus go rachaimid i gcoinne na ndaoine a bhain 

leas de dhaoine trí impireacht nó trí fhórsa míleata. Céad bliain ina dhiaidh sin, tá na 

luachanna céanna seo i gcroílár Éire Domhanda. Is í an fhís atá againn d'Éirinn ar fud an 

domhain, ná ár gcultúr a chur chun cinn, seasamh le prionsabail an dlí idirnáisiúnta, dul i 

mbun saorthrádála, agus labhairt ar son na saoirse agus an cheartais. 

 

 
 

Leo Varadkar, T.D. 

Taoiseach 
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Forbhreathnú ar Dhul Chun Cinn  
Is é Éire Domhanda tionscnamh straitéiseach an 

Rialtais chun scóip agus tionchar lorg domhanda 

na hÉireann a dhúbailt faoi 2025. Tá torthaí le 

feiceáil cheana féin, fiú tar éis bliana amháin de 

chur i bhfeidhm an tionscnaimh. 
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Réamhrá 
Is éard atá in Éire Domhanda ná straitéis 

ilbhliantúil de chuid an Rialtais chun scóip 

agus tionchar lorg domhanda na hÉireann 

a dhúbailt faoi 2025. Léiríonn sé tiomantas 

an Rialtais maidir lena chinntiú gur féidir le 

hÉirinn a leasanna straitéiseacha a chur 

chun cinn go héifeachtach ar an stáitse 

idirnáisiúnta. 

Trí láithreacht agus infheictheacht na 

hÉireann a mhéadú go hidirnáisiúnta, 

táimid ag iarraidh go mbeidh sé de chumas 

orainn páirt níos éifeachtaí a ghlacadh sa 

chóras iltaobhach, chun cur leis mar bhall 

den phobal idirnáisiúnta, agus chun dul san 

iomaíocht i margaí domhanda. 

Déanann Éire Domhanda an sainordú agus 

an bealach a chur ar fáil do ranna agus do 

ghníomhaireachtaí stáit chun a bheith níos 

uaillmhianaí maidir lena gcuspóirí 

idirnáisiúnta a leagan síos agus tabhairt 

faoina mbaint amach. Tá na ranna agus na 

gníomhaireachtaí ullmhaithe ar bhealach 

níos fearr agus tá acmhainní níos fearr acu 

anois chun a gcosa a thabhairt leo amach 

ón tréimhse neamhchinnteachta seo.  

Rinne an Rialtas iarracht mhór chun an 

toradh is fearr a bhaint amach d'Éirinn san 

idirbheartaíocht maidir le Brexit. Tá ranna 

agus gníomhaireachtaí ag oibriú chun a 

laghad cur isteach agus is féidir a 

dhéanamh agus chun ár ngeilleagar a 

chosaint, ár gcaidreamh trádála a chinntiú 

leis an Ríocht Aontaithe agus chun ár 

bhfoinsí trádála, turasóireachta agus 

infheistíochta isteach a éagsúlú. 

Táimid ag méadú agus ag neartú ar 

bhealach suntasach ár n-oibríochtaí 

gníomhaireachta agus ár líonra 

taidhleoireachta thar lear. Táimid ag 

méadú an chaiteachais ar fhorbairt 

idirnáisiúnta. Táimid ag infheistiú níos mó 

chun Éire a chur chun cinn mar thír iontach 

chun cuairt a thabhairt uirthi, staidéar a 

dhéanamh inti, oibriú inti, infheistiú inti nó 

ceannach aisti. Tá níos mó á dhéanamh 

againn ná mar a rinne riamh chun cultúr 

agus oidhreacht na hÉireann, agus an 

Ghaeilge, a chur chun cinn thar lear. Agus 

tá bealaí nua á n-aimsiú againn chun tacú 

le saoránaigh Éireannacha thar lear, agus 

chun nascadh leis an diaspóra Éireannach. 

Ní bhaineann Éire Domhanda ach le níos 

mó a infheistiú inár láithreacht 

idirnáisiúnta. Baineann sé lena chinntiú 

go ndírítear an infheistíocht seo ar 

bhealaí straitéiseacha, agus go 

mbaineann sé torthaí amach a mbíonn 

tionchar acu ar shaol agus ar shlite 

beatha daoine, in Éirinn agus thar lear. 

Cé gur leagadh an bhéim ag an gcéim 

luath seo den straitéis ar na bunchlocha 

a leagan ionas go n-éireoidh leo amach 

anseo, is léir go bhfuil ag éirí go maith 

leis an gcur i bhfeidhm. 

De réir mar a bhíonn fáil ar shonraí, 

déanfar cainníochtú i dtuarascálacha ar 

dhul chun cinn amach anseo ar thionchar 

Éire Domhanda ar phríomh-

mhéadrachtaí feidhmíochta amhail 

éagsúlú margaidh agus leathnú na 

hinfheistíochta dírí eachtraí (IDE), 

onnmhairí, turasóireacht, oideachas 

idirnáisiúnta, srl.  

Mar sin féin, léirítear sa tábla thíos cuid 

den dul chun cinn luath a d’éirigh leis a 

dhéanamh. Léiríonn sé go bhfuil dul 

chun cinn suntasach déanta cheana féin, 

agus go ndearnadh éachtaí inbhraite 

agus gur baineadh móiminteam 

leanúnach amach ar fud ranna agus 

gníomhaireachtaí rialtais.  

Forbhreathnú ar Dhul Chun Cinn  
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Dul chun cinn a thomhas  

Cuspóir faoi 2025  
Príomhdhul chun cinn sa bhliain a fhad le 
Bealtaine 2019 

26 Misean taidhleoireachta nua, ar a 
laghad, a oscailt 

Osclaíodh ambasáidí nua i Wellington, Bogotá, 
Amman agus Santiago de Chile. 
Osclaíodh Ard-Chonsalachtaí nua i Vancouver, 
Mumbai agus Cardiff.  

Cur le líon na n-oifigeach in ambasáidí 
nach bhfuil ach oifigeach 
taidhleoireachta amháin nó beirt iontu 
faoi láthair 

Dul chun cinn leanúnach ar fud an líonra 
taidhleoireachta. 

Leasanna na hÉireann a chur chun cinn i 
gcomhthéacsanna iltaobhacha, lena n-
áirítear na Náisiúin Aontaithe, an EDT 
agus an ECFE. 

Seoladh feachtas Chomhairle Slándála na NA. 

Páipéar Bán ar Fhorbairt Idirnáisiúnta a 
fhoilsiú 

Domhan Níos Fearr — beartas nua na hÉireann le 
haghaidh forbairt idirnáisiúnta, foilsithe. 

Cur le lorg domhanda an Bhoird Bhia 

Ceapadh pearsanra breise de chuid an Bhoird Bhia i 
Nua-Eabhrac agus i Vársá, agus ionadaithe nua in 
Iarthar na hAfraice, san Afraic Thuaidh agus sa 
tSeapáin. 

Cur le lorg domhanda IDA 
Osclaíodh oifig nua an IDA in Toronto; Rinneadh lorg 
na hEorpa a athchumrú chun déileáil le deiseanna agus 
dúshláin a bheidh ann tar éis Brexit. 

Lorg domhanda Fhiontraíocht Éireann a 
mhéadú 

Osclaíodh oifigí nua FÉ in Seattle agus i Manchain. 
Acmhainní méadaithe chun tacú le héagsúlú cliant i 
Limistéar an Euro, trí fheachtas Buntáiste na 
hÉireann agus trí leathnú a dhéanamh ar oifigí atá 
ann cheana féin. 

Cultúr na hÉireann a chur chun cinn 
Ceapadh cúigear Ambasadóirí Cultúrtha ardphróifíle. 
Reáchtáladh comhdháil na bpáirtithe leasmhara d’Éire 
Domhanda. 

Feabhas a chur ar chlú agus ar phróifíl 
idirnáisiúnta na hÉireann 

62 misean agus imeacht in 2018. 
Tugadh faoin sraith idirnáisiúnta is mó de chuid Lá 
Fhéile Pádraig riamh in 2019, ina raibh 56 clár 
ardleibhéil i gceist ar fud na hEorpa, an 
Mheánoirthir, na hAfraice, Chríoch Mheiriceá agus 
na hÁise-an Aigéin Chiúin. 

Straitéisí réigiúnacha uile-Rialtais a 
fhorbairt 

Seoladh straitéis SAM-Ceanada. 

Rannpháirtíocht na hÉireann in 
eagraíochtaí iltaobhacha a mhéadú 

Glacadh le hÉirinn mar Bhreathnóir san 
Organisation internationale de la francophonie 
(OIF). 



 

Éire Domhanda Tuarascáil ar Dhul Chun Cinn, Bliain 1  8 

Cuireann Éire Domhanda an creat straitéiseach ar fáil chun scóip agus tionchar lorg 

domhanda na hÉireann a dhúbailt faoi 2025. Tá ranna agus gníomhaireachtaí aonair ag 

dearadh agus ag cur i bhfeidhm sraith beartas agus tionscnamh a chuirfidh leis an sprioc sin a 

bhaint amach. Sa ghrafaic thíos, leagtar amach roinnt forbairtí ábhartha a thacaíonn le 

cuspóirí Éire Domhanda.  

Éire Dhomhanda  

seolta 

Meitheamh 

2018 

Feachtas Chomhairle  

Slándála na NA seolta 

Iúil 2018 

D. Fómhair 

2018 

Beartas Forbartha 

Idirnáisiúnta na 

hÉireann seolta 

Feabh. 2019 

Straitéis SAM-Ceanada 

seolta 

Feabh.  

2019 

Fógraítear i mBuiséad 2019 

leithdháiltí d’Éire Domhanda 

do ranna agus do 

ghníomhaireachtaí 

Márta 2019 

Foilsíodh Ráiteas 

Náisiúnta na hÉireann ar 

an Aontas Eorpach 

Aibr. 2019 

Lá Fhéile Pádraig 2019 
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Infheistiú i lorg domhanda na 
hÉireann  
Rinneadh leithdháiltí suntasacha i mBuiséad 

2019 do ranna agus gníomhaireachtaí Rialtais 

chun tacú le cuspóirí Éire Domhanda... 
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Cúnamh Forbartha Oifigiúil 

an méadú is mó ar Chúnamh Forbartha Oifigiúil le deich mbliana 

anuas agus tá beagnach €817 milliún beartaithe do CFO don bhliain 

2019, ar méadú thart ar €110 milliún (+16%) é seo ar 2018. 

Cuirfidh an méadú seo ar chumas na hÉireann leanúint lena 

ceannaireacht agus í ag freagairt do riachtanais phráinneacha agus 

fhadtéarmacha na ndaonraí leochaileacha a n-imríonn 

géarchéimeanna daonnúla, coimhlint, dúshláin timpeallachta agus 

forbartha eacnamaíochta tionchar orthu. 

+€13 milliún  

An Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála 

ag tacú le leathnú líonra taidhleoireachta na hÉireann, lena n-áirítear 

in Wellington, Bogotá, Amman, Santiago de Chile, Vancouver, 

Mumbai, Cardiff, LA, Frankfurt, Kyiv, Manila agus Rabat, chomh maith 

le hacmhainní breise sa Cheanncheathrú agus i misin atá ann cheana 

An Roinn Gnó, Fiontair agus Nuálaíochta 

ag tacú le leathnú líonra forbartha fiontraíochta                                           

na hÉireann go hidirnáisiúnta 

€3m don Roinn 

€3m d’Fhiontraíocht Éireann 

€2m do IDA Éireann 

+€8 milliún  

+€110 milliún  
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Cultúr Éireann 

+€100,000 

a chur ar chumas Chultúr Éireann clár domhanda d'ealaíona na 

hÉireann a sholáthar (lena n-áirítear in ionaid chultúrtha na hÉireann i 

Nua-Eabhrac, i bPáras agus i Londain); ambasadóirí cultúrtha agus 

oifigigh chultúrtha le ceapadh thar lear chun cultúr na hÉireann a chur 

chun cinn, agus chun comhdháil páirtithe leasmhara cultúrtha a 

thionól. 

An Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara 

Leithdháileadh bhuiséad 2019 chun trí phost nua ataisé 

talmhaíochta a chruthú i Meicsiceo, san Éigipt agus i mBeirlín, 

agus chun daoine a earcú go háitiúil i réigiún na Murascaille (1) 

agus sa tSín (2) 

Bord Bia 

Leithdháileadh bhuiséad 2019 lena chur ar chumas an Bhoird Bhia 

a aimsiú domhanda a leathnú, pearsanra breise a thabhairt go Nua

-Eabhrac, Vársá, Iarthar na hAfraice, an Afraic Thuaidh agus go dtí 

an tSeapáin, agus chun comhairleoirí a fháil ar conradh do mhargaí 

ard-acmhainneachta san Áise Theas agus Thoir. 

Turasóireacht Éireann 

+€6 milliún  

Leithdháileadh bhuiséad 2019, lena n-áirítear €4m chun margaí 

tosaíochta a fhorbairt (an Ghearmáin, Stáit Aontaithe Mheiriceá) 

agus Margaí i mBun Forbartha (an tSín, an India, an Meánoirthear), 

agus caiteachas caipitil €2m ar infheistíocht bhonneagair dhigitigh. 
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Lorg domhanda na hÉireann a 
leathnú agus a dhoimhniú  
Is tionscnamh uile-rialtais é Éire Domhanda, ina 

bhfuil baint ag ranna agus gníomhaireachtaí 

iomadúla. Tá obair ar siúl cheana féin maidir le lorg 

domhanda na hÉireann a leathnú agus a 

dhoimhniú. 
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Ambasáid Nua 

Amman, an 

Iordáin 

Speisialtóirí 

Bhord Bia  

Tóiceo 

Fiontraíocht 

Éireann 

Manchain 

Consalacht Nua, 

Vancouver, Ceanada 

Oifig nua FÉ, 

Seattle, SAM 

Speisialtóirí Bhord 

Bia 

Nua-Eabhrac 

Ambasáid Nua 

Santiago de Chile 

Ambasáid Nua 

Bogotá, An Cholóim 

Speisialtóirí Bhord Bia 

Lagos, An Nigéir 

Ambasáid Nua, 

Wellington, Nua-

Shéalainn 

Oifig nua FÉ, 

Melbourne, An Astráil 

Lorg domhanda na hÉireann atá ag dul i méid a mhapáil 

Leagtar amach sa léarscáil thíos an fhorbairt ar lorg domhanda na hÉireann le linn na chéad 

bhliana de thionscnamh Éire Domhanda. Tá Ranna agus gníomhaireachtaí gníomhach maidir 

lena láithreacht idirnáisiúnta a leathnú, trína n-oibríochtaí a láidriú i láithreacha atá ann cheana 

chomh maith le hoibríochtaí a thosú in áiteanna nua ar fud an domhain. Le linn na coda eile de 

2019 agus ina dhiaidh sin, méadóidh luas agus scála an leathnaithe seo, fad a dhéanaimid 

iarracht scóip agus tionchar láithreacht idirnáisiúnta na hÉireann a dhúbailt. 

Consalacht Nua, 

Mumbai, an India 

Oifig an IDA,  

Toronto, Ceanada 

Consalacht Nua, 

Cardiff 
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Athdhearbhaíonn Éire Domhanda cinneadh 

an Rialtais maidir le hÉirinn a bheith ina 

ballstát lárnach, gníomhach agus 

rannpháirteach san Aontas Eorpach, ag 

oibriú chun Eoraip láidir aontaithe a 

chinntiú.  

Is éard a bheidh thar a bheith tábhachtach 

sa tréimhse atá romhainn de réir mar a 

fhágann an Ríocht Aontaithe an AE, ná a 

bheith ag oibriú chun ár gcaidreamh lenár 

gcomhpháirtithe Eorpacha agus le 

hinstitiúidí an AE a dhoimhniú agus a neartú. 

Oibreoidh an Rialtas chun an caidreamh is 

dlúithe agus is cuimsithí sa todhchaí idir an 

AE agus an Ríocht Aontaithe a sholáthar. 

Chun a chinntiú go n-éistear le guth ár 

saoránach i gcónaí maidir leis na 

saincheisteanna tábhachtacha atá roimh an 

AE, reáchtáladh Comhphlé leis na 

Saoránaigh idir Samhain 2017 agus 

Bealtaine 2018, agus ghlac beagnach 1000 

duine páirt in áiteanna ar fud na tíre. 

Dearbhaíodh sa Chomhphlé go raibh 

tacaíocht láidir ann do bhallraíocht na 

hÉireann san AE, agus gur mhian léi 

comhoibriú go dlúth lenár gcomhpháirtithe 

maidir le dúshláin chomhroinnte lena n-

áirítear athrú aeráide, imirce agus coireacht 

trasteorann.  

Thacaigh an Rialtas go láidir leis an gClár 

Oibre Straitéiseach nua don AE, a 

comhaontaíodh ag Cruinniú Mullaigh 

Neamhfhoirmiúil na gCeannairí in Sibiu i 

mBealtaine 2019. Sa chlár seo, leagtar 

amach ceithre thosaíocht uileghabhálacha 

d'obair an Aontais: saoránaigh agus saoirse a 

chosaint; bonn geilleagrach láidir agus 

bríomhar a fhorbairt; todhchaí a thógáil a 

bheidh glas, cothrom, uileghabhálach agus 

neodrach ó thaobh na haeráide de; agus 

leasanna agus luachanna na hEorpa a chur 

chun cinn ar an leibhéal domhanda. 

D’fhonn ár dtosaíochtaí a chur chun cinn ar 

leibhéal an AE - lena n-áirítear buiséad don 

Aontas a dhaingniú lena chosnaítear 

leasanna na hÉireann agus an Margadh 

Aonair a chur i gcrích, rud a chabhraíomar a 

thógáil le chéile, agus é á dhéanamh 

oiriúnach don todhchaí - beidh gá le cur 

chuige straitéiseach maidir lenár 

rannpháirtíocht san Aontas Eorpach.  

Faoi Éire Domhanda, táimid ag treisiú agus 

ag neartú chaidreamh na hÉireann le 

comhpháirtithe Eorpacha chomh maith leis 

an rannpháirtíocht le hinstitiúidí an AE, lena 

n-áirítear trí líonra ár nAmbasáidí san AE a 

threisiú agus láithreacht ár bpearsanra 

gníomhaireachta ar fud na hEorpa a neartú 

agus a leathnú. 

Le 12 mhí anuas, áiríodh sa dul chun cinn: 

 An caidreamh le príomhpháirtithe AE a 

dhoimhniú tuilleadh, lena n-áirítear torthaí 

an athbhreithnithe ar chaidreamh na 

hÉireann-na Gearmáine agus Consalacht 

nua a oscailt in Frankfurt; 

 Athbhreithniú ar chaidreamh na hÉireann-

na Fraince a thabhairt chun críche, agus 

líonraí a neartú le comhpháirtithe 

Nordacha agus Baltacha; 

 Dianchlár de chuairteanna ar 

chomhpháirtithe AE ag an Taoiseach agus 

airí, lena n-áirítear tacaíocht a thabhairt 

dár seasamh maidir le Brexit. In 2019, 

áiríodh leis seo cuairteanna Aireachta ar 

gach príomhchathair  AE chun Lá Fhéile 

Pádraig a chomóradh; 

Áit na hÉireann san Aontas Eorpach a neartú  
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 Láithreacht mhéadaithe Fhiontraíocht 

Éireann ina suíomhanna AE reatha, oifig 

nua i Manchain, agus acmhainní breise le 

haghaidh éagsúlú margaidh. Le linn 2019, 

osclóidh FÉ oifigí nua i mBeirlín, Lyon, 

Cóbanhávan agus leathnóidh sí a 

láithreacht reatha i mBúdaipeist agus in 

Milano; 

 Lorg IDA  athchumraithe san Eoraip chun 

déileáil le deiseanna agus dúshláin i 

ndiaidh Brexit, a cheanncheathrú AE a 

athlonnú ó Londain go Frankfurt, agus 

pearsanra breise a sheoladh go Páras agus 

go Frankfurt araon; 

 An Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála 

ag neartú a ionadaíochta ag príomh-mhisin 

taidhleoireachta laistigh den AE chun ár 

dtuiscint ar bhallstáit eile a dhoimhniú, 

chomh maith leis an nasc eadrainn a 

leathnú. 

Líonra Taidhleoireachta na 

hÉireann a leathnú 
Le linn shaolré Éire Domhanda, osclóidh an 

Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála 26 

misean taidhleoireachta nua ar a laghad, 

agus neartóidh si an líonra misin atá ann 

cheana. Ó seoladh an tionscnamh anuraidh, 

d'oscail Éire ambasáidí nua in Wellington, 

Bogotá, Amman agus Santiago de Chile, 

agus Ard-Chonsalachtaí nua in Vancouver, 

Mumbai agus Caerdydd. Leanfaidh an 

leathnú ar aghaidh in 2019, lena n-áireofar 

Ard-Chonsalachtaí nua in Los Angeles agus 

Frankfurt, le hAmbasáidí in Kyiv, Manila 

agus Rabat le bunú go gairid ina dhiaidh sin.  

Áras na hÉireann 
Tá misin nua thar lear á ndearadh, nuair is 

féidir, de réir shamhail áiseanna 

comhlonnaithe “Áras na hÉireann”. Tá an 

Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála ag 

oibriú go dlúth le IDA agus le Fiontraíocht 

Éireann chun chéad Áras na hÉireann dá 

leithéid a osclaítear faoi Éire Domhanda , in 

Mumbai, an India a bhunú. Ó seoladh Éire 

Domhanda, tá dul chun cinn maith déanta 

maidir le misin reatha na hÉireann a leathnú 

in Washington DC, Abuja agus Tóiceo 

bunaithe ar shamhail “Áras na hÉireann”. 

Nuair a bheidh na hoibreacha críochnaithe, 

soláthróidh na misin seo áiseanna 

comhlonnaithe do na ranna agus na 

gníomhaireachtaí go léir a bhfuil baint acu le 

Foireann na hÉireann. Déanfaidh príomh-

Áras na hÉireann i dTóiceo, atá le críochnú 

in 2021, sárthaispeántas d’Éirinn sa tSeapáin 

agus beidh ardán ann chun naisc pholaitiúla, 

eacnamaíocha agus chultúrtha níos doimhne 

a chur chun cinn. Tá Ranna agus 

gníomhaireachtaí, lena n-áirítear an Roinn 

Gnóthaí Eachtracha agus Trádála agus an 

Roinn Gnó, Fiontair agus Nuálaíochta ag 

oibriú freisin chun struchtúir, próisis 

oibriúcháin agus sineirgí “Fhoireann na 

hÉireann” a bharrfheabhsú. 

Straitéisí Réigiúnacha 
Faoi Éire Domhanda, tá roinnt straitéisí 

réigiúnacha trasearnála á bhfoilsiú, rud a 

chuidíonn le caidreamh na hÉireann le 

réigiúin shonracha a threisiú, a mhéadaíonn 

trádáil agus infheistíocht, a fheabhsaíonn 

caidrimh pholaitiúla, a chuireann chun cinn 

cultúr na hÉireann, agus a mhéadaíonn 

malartuithe daoine ar dhaoine.  

I mí Feabhra 2019, d'fhoilsigh an Rialtas 

straitéis réigiúnach do na Stáit Aontaithe 

agus do Cheanada. Foilseofar straitéisí 

réigiúnacha i Meiriceá Laidineach agus sa 

Mhuir Chairib, agus i réigiún an Aigéin 

Chiúin agus na hÁise in 2019 freisin.  
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Tá ról ríthábhachtach ag Foireann na 

hÉireann – ár líonra d’ambasáidí agus 

gníomhaireachtaí stáit – chun ár n-

onnmhairí chuig margaí atá ann cheana agus 

chuig margaí nua a mhéadú, agus chun 

gníomhaíocht eacnamaíoch, infheistíocht 

agus turasóireacht a mhealladh go hÉirinn. 

Faoi Éire Domhanda, tá ranna agus 

gníomhaireachtaí ag oibriú le chéile chun a 

gcumas agus a sineirgí thar lear a 

bharrfheabhsú. 

An 7 agus an 8 Eanáir 2019, thionóil Cinn 

mhisin taidhleoireachta na hÉireann atá 

lonnaithe thar lear i gCaisleán Bhaile Átha 

Cliath lena gcomhghleacaithe ó Ranna agus 

ó Ghníomhaireachtaí lena dheimhniú conas 

is fearr a fhéadtar Éire Domhanda a chur i 

ngníomh in 2019. Ag an ócáid bhí cainteoirí 

idirnáisiúnta i láthair a bhfuil saineolas acu 

ar shaincheisteanna domhanda, lena n-

áirítear ionadaithe ó Rialtais na Nua-

Shéalainne agus na Sualainne ar tugadh 

cuireadh dóibh a gcuid taithí a roinnt. 

Is é ceann de na rudaí is tábhachtaí chun cur 

chuige Fhoireann Éireann a fhorbairt a 

thuilleadh ná soghluaisteacht na n-oifigeach 

a fheabhsú ar fud na seirbhísí 

taidhleoireachta agus sibhialta, lena n-

áirítear idir na Ranna Gnó, Fiontair agus 

Nuálaíochta, Airgeadais, agus Gnóthaí 

Eachtracha agus Trádála.  

Tá naoi n-oifigeach sannta anois ag an Roinn 

Airgeadais do mhisin Éireannacha thar lear, 

lena n-áirítear cúigear do Bhuanionadaíocht 

na hÉireann don Aontas Eorpach, oifigeach 

amháin don Eagraíocht um Chomhar agus 

Fhorbairt Eacnamaíochta, oifigeach amháin 

d’Ambasáid na hÉireann i mBeirlín, oifigeach 

amháin d’Ambasáid na hÉireann i Londain, 

agus oifigeach amháin do cheanncheathrú 

na Roinne Gnóthaí Eachtracha agus Trádála. 

Tugtar beirt oifigeach ón Roinn Gnóthaí 

Eachtracha agus Trádála ar iasacht chuig an 

Roinn Airgeadais. 

Ina theannta sin, leanann na Ranna ag 

ceapadh ataiséanna i bpoist ábhartha, agus 

bíonn na hoifigigh seo ag comhlonnú le baill 

eile d'Fhoireann na hÉireann' inmhargadh. 

Tá súil ag an Roinn Talmhaíochta, Bia agus 

Mara trí phost ataisé nua talmhaíochta a 

chruthú in 2019: ceann i Meicsiceo, san 

Éigipt agus i mBeirlín. Táthar ag súil freisin 

go gceapfaidh sí trí fhruiliú áitiúla nua sa 

Mhurascaill agus sa tSín. 

Chruthaigh Fondúireacht Eolaíochta Éireann 

ról thar lear le déanaí laistigh d'oifigí IDA ar 

Chósta Thiar na SA, ag oibriú go dlúth le 

comhghleacaithe ag an IDA agus le Foi 

reann na hÉireann sna Stáit Aontaithe níos 

leithne. Cruthaíonn sé seo an deis 

comhpháirtíochtaí maoinithe idirnáisiúnta a 

bhunú do thaighdeoirí Éireannacha, lena n-

áirítear Ionaid Taighde, le comhpháirtithe 

straitéiseacha ó thionscal agus 

daonchairdeas, chomh maith le 

comhghuaillíochtaí atá ann cheana a 

dhoimhniú le tionscal sna Stáit Aontaithe. 

Tá dul chun cinn á dhéanamh freisin maidir 

le post ataisé breise san Eolaíocht agus 

Teicneolaíocht a chruthú ar chósta thoir na 

Stát Aontaithe. 

Foireann na hÉireann a Fhorbairt 
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Trí rannpháirtíocht na hÉireann in 

EXPO2020 in Dubai, déanfar 

sárthaispeántas d’Éirinn i measc lucht 

féachana domhanda, i réigiún ina bhfuil 

féidearthacht ollmhór trádála agus 

infheistíochta. Tá an téama “Meonta a 

Nascadh, An Todhchaí a 

Chruthú” (“Connecting Minds, Creating the 

Future”) ag EXPO2020 agus leagfaidh sé 

béim ar ár dtraidisiúin agus ár gcumas i 

réimsí amhail nuálaíocht, cruthaitheacht 

agus oideachas.  

Tacóidh EXPO le cur chuige Fhoireann na 

Éireann maidir le hÉirinn a chur chun cinn 

mar chomhpháirtí domhanda chun smaointe 

agus teicneolaíochtaí nua a fhorbairt chun 

dúshláin idirnáisiúnta a chomhlíonadh, agus 

mar shuíomh tarraingteach do chomhar gnó 

agus infheistíochta, chomh maith. Díreoidh 

ár láithreacht EXPO2020 ar theagmháil a 

dhéanamh le príomhghrúpaí lena n-áirítear 

daoine óga, ceannairí gnó, agus 

comhpháirtithe taighde agus nuálaíochta 

féideartha chomh maith le comhoibriú leis 

an bpobal Éireannach in Aontas na 

nÉimíríochtaí Arabacha. 

Tá an Roinn Gnóthaí Eachtracha agus 

Trádála i gceannas ar phleanáil do 

rannpháirtíocht na hÉireann in Expo 2020 in 

Dubai. Ó seoladh Éire Domhanda, tá an 

Roinn ag oibriú le Ranna agus le 

gníomhaireachtaí eile a d'fhéadfadh páirt a 

ghlacadh i bpailliún na hÉireann, chomh 

maith le páirtithe leasmhara eile. Tá an fhor-

rochtain seo mar bhonn agus mar thaca ag 

fís agus cruth de thaispeántas agus clár 

imeachtaí na hÉireann.  

I measc na gcuspóirí a bhaineann le 

rannpháirtíocht na hÉireann tá: 

 Caidreamh déthaobhach agus 

réigiúnach na hÉireann a neartú;  

 Éire a chur chun cinn mar áit ina 

ndéantar smaointeoireacht agus 

nuálaíocht eolaíoch cheannródaíoch 

agus mol teicneolaíochta bríomhar 

 Deiseanna nua a chruthú le haghaidh 

comhair i dtaighde agus forbairt 

 Naisc gnólacht le gnólacht a neartú 

 Tairiscint oideachais na hÉireann a chur 

chun cinn  

 Infheictheacht na hÉireann a ardú in 

Aontas na nÉimíríochtaí Arabachaagus 

sa réigiún níos leithne.   

Is é príomhfhócas na gníomhaíochta in 

2019 ná dearadh agus tógáil phailliún na 

hÉireann, a bheidh á bhainistiú ag Oifig na 

nOibreacha Poiblí. Críochnófar feistiú 

Phailliún na hÉireann faoi Lúnasa 2020, 

agus beidh Expo ar siúl ó Dheireadh 

Fómhair 2020 go dtí Aibreán 2021.  

Próifíl: Rannpháirtíocht na hÉireann ag Expo 2020  
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Próifíl: Ard-Chonsalacht na hÉireann, Vancouver 
 

D'oscail Consalacht na hÉireann in Vancouver don phobal an 29 Deireadh Fómhair 2018. Ó shin i 

leith, tá sé gnóthach ag soláthar cúnaimh do shaoránaigh agus do ghnólachtaí Éireannacha. Reáchtáil 

sí imeachtaí éagsúla, lena n-áirítear Fóram Pobail Consalachta tionscnaimh chun sineirgí níos fearr a 

chur chun cinn le heagraíochtaí pobail, agus imeacht dírithe ar thrádáil a eagraíodh i gcomhar le Cai-

bidil Vancouver de Chumann Tráchtála na hÉireann-Cheanada.    

D’fhorbair agus choimisiúnaigh an Chonsalacht dhá thionscadal nuálacha chun tacú lena cuid oibre 

agus chun treoir a thabhairt di in 2019 agus ina dhiaidh sin. Is éard atá sa chéad tionscadal ná 

tionscadal mapála pobail, an chéad cheann dá leithéid, atá á dhéanamh ag Líonra Ban na hÉireann in 

Vancouver, le tacaíocht ó Ollscoil British Columbia. Is eolaire trádála ar líne é an dara tionscadal, a 

dhéanann mapáil ar gach cuideachta a bhfuil spéis aige naisc trádála a chur chun cinn, go háirithe in 

earnálacha tosaíochta. Tá próifíl agus infheictheacht na hÉireann ag méadú cheana féin ag an 

gConsalacht, agus sna blianta amach romhainn, éascóidh sé forbairt naisc trádála agus infheistíochta 

le Vancouver agus le Ceanada Thiar. Is foinse beatha d’fhás geilleagrach é Vancouver, ag baint ról 

lárnach amach mar thairseach na tíre go dtí an Áise, agus a fhorbraíonn braislí sna meáin dhig-

iteacha, i scannáin, i dtáirgeadh teilifíse, in TFC agus i maoiniú. Tá an Chonsalacht ag oibriú go dlúth 

le Foireann na hÉireann i gCeanada agus in Iarthar na Stát Aontaithe chun deiseanna a aithint 

d'Éirinn sa chathair agus sa réigiún.  
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Próifíl: Ambasáid na hÉireann i Wellington, an Nua-

Shéalainn 
 

D'oscail Éire ambasáid nua i Wellington, an Nua-Shéalainn, agus ceapadh Peter Ryan mar an chéad 

ambasadóir cónaitheach Éireannach. Bhronn Peter a dhintiúir ar Ard-Ghobharnóir na Nua-

Shéalainne Patsy Reddy i mí Lúnasa 2018, ag caitheamh Maori Korowai, nó cóta searmanais, a bhí 

fite ag seanóir Maori a raibh oidhreacht Éireannach aige. 

Ó osclaíodh a doirse, tá an Ambasáid gnóthach ag tacú le hobair na nGníomhaireachtaí Stáit, ag 

cuidiú le seoladh Líonra Gnó na hÉireann Nua-Shéalainn i Wellington, agus ag bualadh le 

hionadaithe ó na grúpaí Éireannacha go léir sa Nua-Shéalainn. Thacaigh sé leis an gcéad IrishFest 

NZ, inar reáchtáladh os cionn céad imeacht cultúrtha in Auckland, Christchurch agus Wellington. 

Ghlac ionadaithe na hambasáide páirt i bhFóram Oileáin an Aigéin Chiúin i Nárú, ag cur feasachta 

níos mó chun cinn sa réigiún maidir le feachtas na hÉireann le haghaidh suíocháin ar Chomhairle 

Slándála na NA. 
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Faoi Éire Dhomhanda, tá IDA Éireann 

tiomanta d’éagsúlú mhargaí foinse IDE a 

luathú, lena n-áirítear trí fhás a dhúbailt 

sna hinfheistíochtaí tionscadail a 

fhaigheann tacaíocht ón IDA ó mhargaí 

neamh-SAM sa tréimhse 2018-2024. 

Ionas go mbeidh sé in ann na cuspóirí 

seo a bhaint amach, tá sé i gceist ag an 

IDA thart ar 100 pearsanra breise a 

earcú, ar ráta thart ar 15 dhuine in 

aghaidh na bliana, a fhad le 2024. 

Neartóidh an fhoireann nua lorg an IDA 

thar lear in áiteanna lena n-áirítear 

Ceanada, na Stáit Aontaithe, an AE, an 

tSín, an India, agus Oirdheisceart na 

hÁise. 

In 2018, d'oscail an IDA oifig in Toronto 

agus cheap sí bainisteoir tíre do 

Cheanada. Tá a lorg san Eoraip 

athchumraithe aige freisin, agus 

athlonnaíodh a ceanncheathrú Eorpach 

ó Londain go Frankfurt. Leis seo, cuirtear 

in iúl go soiléir don Aontas Eorpach 

tiomantas leanúnach na hÉireann, agus 

cuirtear ar chumas an IDA tacaíocht níos 

fearr a thabhairt do chliaint atá ann 

cheana, deiseanna nua a sholáthar agus 

freagairt d’iomaíochas nua tar éis Brexit. 

Tá an Ghníomhaireacht tar éis a 

láithreacht i bPáras a leathnú freisin.  

Idir an dá linn, bunaíodh an Ríocht 

Aontaithe mar mhargadh ar leithligh. Tá 

bainisteoir tíre don Ríocht Aontaithe 

ceaptha ag IDA agus tá sé ag leathnú a 

láithreachta tuilleadh chun 

infheistíochtaí a fháil de réir mar a 

lorgaíonn cuideachtaí atá lonnaithe sa 

Ríocht Aontaithe suíomhanna eile óna 

bhféadfaidís freastal ar mhargadh an AE.   

Bunaíodh foireann cheannródaíoch um 

margaí fáis (bunaithe i gCeanncheathrú 

an IDA i mBaile Átha Cliath) chun díriú ar 

dheiseanna infheistíochta ó mhargaí 

neamhthraidisiúnta amhail an Tuirc, an 

Meánoirthear, Meiriceá Theas agus an 

Afraic Theas. 

I measc thosaíochtaí an IDA do 2019 tá 

láithreacht bhuan a bhunú in Seattle 

agus Raleigh-Durham (North Carolina), 

agus a fhoireann a neartú i Londain, 

Frankfurt, Mountain View (California), 

Chicago agus i Nua-Eabhrac. Rinne an 

IDA anailís mhionsonraithe lena 

dheimhniú cé hiad na margaí a 

d'fhéadfadh a bheith ina bhfoinsí IDE is 

luachmhaire sa mheántéarma, agus mar 

thoradh air sin, ceapfaidh sé 

“ceannródaithe” a earcófar go háitiúil 

chun díriú ar dheiseanna infheistíochta 

sonracha sa Tuirc, san Afraic Theas agus 

in Aontas na nÉimíríochtaí Arabacha.  

De bharr láithreacht idirnáisiúnta an IDA 

atá ag dul i méid tá gá le foireann 

tacaíochta bhreise in Éirinn. In 2019, 

ceapfaidh an IDA Bainisteoir Réigiúnach 

don Oirthuaisceart, feidhmeannaigh 

Mhaoine bhreise agus speisialtóir TF 

breise. 

Infheistíocht isteach a leathnú agus a éagsúlú  
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Faoi Éire Domhanda, tá sé mar aidhm ag 

Fiontraíocht Éireann éagsúlú na margaí 

onnmhaire a luathú, agus é mar aidhm an 

méid seo a leanas a dhéanamh: 

 luach iomlán d’onnmhairí cliant FÉ a 

dhúbailt lasmuigh den RA ón mbunlíne 

in 2015 faoi 2025; 

 onnmhairí i limistéir an euro a dhúbailt 

faoi 2025; agus 

 éagsúlú onnmhairí cliant a mhéadú i 

margaí nua, agus 70% ar a laghad de na 

honnmhairí á dtabhairt a fhad le tíortha 

níos faide i gcéin ná an Ríocht Aontaithe 

faoi 2025. 

Chun tacú leis na cuspóirí seo, tá 

Fiontraíocht Éireann ag tabhairt faoi 

leathnú spriocdhírithe ar a láithreacht thar 

lear i margaí idirnáisiúnta atá ag teacht 

chun cinn agus i margaí idirnáisiúnta atá 

bunaithe cheana féin. 

Áiríodh le clár misin trádála Fhiontraíocht 

Éireann don bhliain 2018 62 misean agus 

imeacht faoi stiúir Aire, aníos ó 57 in 2017. 

Ba é ceann de na príomhghnóthais sa dara 

leath de 2018 ná an Misean Trádála go dtí 

an tSín, mar chuid de Expo Iompórtála 

Idirnáisiúnta na Síne (CIIE). Mar thoradh ar 

an Misean seo, faoi stiúir an Aire Gnó, 

Fiontair agus Nuálaíochta, síníodh roinnt 

conarthaí ilbhliana idir gnólachtaí 

Éireannacha agus Síneacha arbh fhiú €50 

milliún iad. Beidh an clár misin trádála do 

2019 dírithe ar cheithre phríomhréimse; 

an Ríocht Aontaithe, Limistéar an Euro, an 

Áise agus SAM. Is é cuspóir foriomlán an 

Chláir Mhisean Trádála ná tacú le straitéis 

éagsúlaithe an Rialtais d'onnmhaireoirí na 

hÉireann. 

In 2019, leathnóidh agus neartóidh an 

Ghníomhaireacht a líonra thar lear in 14 

ionad. Beidh na hacmhainní foirne thar 

lear ina meascán de cheapacháin agus 

sainchomhairleoirí easaoránacha agus a 

earcaítear go háitiúil.  Osclóidh 

Fiontraíocht Éireann oifigí nua i seacht 

láthair: Manchain, Beirlín, Lyon, Seattle, 

Melbourne, Cóbanhávan agus Hanáí. 

Leathnófar na hoifigí atá ann cheana féin 

in Milano, i mBúdaipeist, in Sao Paulo agus 

i mBostún, agus ceapfar ceannródaithe in 

áiteanna nua lena n-áirítear Auckland, 

Shenzen agus Glaschú. 

Brostóidh FÉ a fheachtas digiteach, 

Buntáiste na hÉireann, a thabhairt isteach 

ag cur nuálaíocht agus cumas na hÉireann 

chun cinn le ceannaitheoirí idirnáisiúnta, 

ag tacú le héagsúlú onnmhaireora i margaí 

tosaíochta lena n-áirítear limistéar an euro 

agus Tuaisceart na hEorpa, Meiriceá 

Thuaidh, san Aigéan Ciúin, SEMEAI agus 

sa Ríocht Aontaithe. 

Is cur chuige nua é Buntáiste na hÉireann 

chun léargas ar an margadh, faisnéis do 

cheannaitheoirí, leideanna ceannaigh agus 

tionscnamh a sholáthar do chliaint. Tugann 

sé tús áite d'earnálacha lena n-áirítear iad 

siúd atá nochta do Brexit, agus iad siúd ina 

bhfuil deiseanna suntasacha margaidh 

deiridh, lena n-áirítear Teineolaíocht 

Dhigiteach / TFC, Eolaíochtaí Beatha / 

Teineolaíocht Leighis, Tógáil, Ionaid 

Sonraí, Innealtóireacht, Teineolaíocht 

Talmhaíochta, Aeraspás agus Eitlíocht, 

Teicneolaíocht an Airgeadis, Próiseas Gnó 

a Sheachfhoinsiú (BPO) agus Bainistíocht 

Tallainne agus Miondíol Tomhaltóirí.  

Éagsúlú margaidh agus fás bunaithe ar onnmhairithe á chur chun cinn  

https://www.tearma.ie/q/onnmhaire/ga/
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Ba í 2018 an bhliain ab fhearr riamh do 

thurasóireacht thar lear go hÉirinn, agus 

tugadh fás faoi deara sna príomh-mhargaí 

go léir, lena n-áirítear an Bhreatain Mhór. 

Faoi Éire Domhanda, tá Turasóireacht 

Éireann tiomanta d'ioncam a mhéadú faoi 

thrí ó mhargaí atá i mbun forbartha, lena n

-áirítear an tSín, go €600 milliún in aghaidh 

na bliana, agus ioncam a dhúbailt ó 

mhargaí na SA agus na Gearmáine araon.  

Le linn 2019, infheisteoidh an 

Ghníomhaireacht beagnach €4 milliún 

chun na spriocanna seo a bhaint amach. 

Neartóidh sé a foireann um margaí atá i 

mbun forbartha le poist bhreise, lena n-

áirítear ar chósta thiar na Stát Aontaithe 

agus in Hong Cong; Gníomhairí nua a 

cheapadh ar mhórthír na Síne; athiontráil 

ar mhargadh na Seapáine a scópáil áit a 

méadóidh sé a mhargaíocht an tráth 

céanna a bheidh Corn Rugbaí an Domhain 

ar siúl. 

Infheisteoidh Turasóireacht Éireann 

margaíocht turasóireachta thar lear €10 

milliún breise in 2019, agus seolfaidh sí a 

chéad fheachtas margaíochta domhanda le 

seacht mbliana anuas. Áireofar le 

hinfheistíocht i margaí atá i mbun 

forbartha margaíocht dhigiteach 

mhéadaithe chun an leas is fearr a bhaint 

as deiseanna a bhaineann le forbairtí a 

rinneadh le déanaí nó le himeachtaí atá ag 

teacht aníos. Mar shampla, lorgóidh 

margaíocht dhigiteach sa tSín deiseanna a 

uasmhéadú a bhaineann le tús a chur le 

seirbhísí rochtana dírí nua ó Béising agus 

Hong Cong, agus féachfaidh feachtas 

margaíochta i margaí na Murascaille le 

cuairteoirí ón réigiún sin a mhéadú tar éis 

do na riachtanais víosa a mhaolú. 

Déanfaidh Turasóireacht Éireann feachtas 

margaíochta digití sa tSeapáin freisin, ag 

an am céanna a bheidh an Corn Domhanda 

Rugbaí ar siúl.  

I measc na ngníomhaíochtaí sna Stáit 

Aontaithe agus sa Ghearmáin beidh dhá 

chéim d'fheachtais mhargaíochta teilifíse 

agus digití chun taisteal a chur chun cinn 

go háirithe sa séasúr seachbhuaice agus 

béim a chur ar éascaíocht rochtana agus ar 

thairiscintí agus táillí luacha ó go leor 

cathracha tairsí agus friothálacha. Beidh 

infheistíocht mhéadaithe ann freisin chun 

tionscnaimh mhórscála poiblíochta thar 

lear a mhealladh chun cuidiú le hÉirinn 

suntas a bhaint amach sna margaí seo. 

Leithdháileadh maoiniú caipitil breise €2 

milliún ar Thurasóireacht Éireann chun 

leanúint lena hinfheistíocht dhigiteach i 

margaíocht turasóireachta in 2019. 

Déanfar clár Thurasóireacht Éireann de 

Mhisin Díolacháin a threisiú freisin le 

toscaireachtaí ó thionscal na 

turasóireachta a chasfaidh leis na céadta 

oibreoir taistil agus turais ar líne agus leis 

na meáin taistil in 13 chathair in SAM agus 

i gCeanada, in 4 chathair in AEA agus san 

India agus 6 chathair sa tSín. Tá an 

tionscadal ar bun le 10 mbliana agus is 

siombail chumhachtach é tionscadal 

Ghlasú Domhanda Thurasóireacht Éireann 

de thionchar na hÉireann thar lear agus is 

léiriú é ar ár gcumhacht, ár luachanna 

comhroinnte agus ár n-uaillmhian. Faoi 

Éire Domhanda, féachfaidh Turasóireacht 

Éireann le líon na dtíortha agus na 

suíomhanna aonair ina dtiteann an 

Tionscnamh Glasúcháin amach a dhúbailt. 

Áiríodh leis na rudaí nua a cuireadh leis 

don bhliain 2019, Victoria Falls, The Eden 

Project i gCorn na Breataine, na Ballaí 

Cathrach meánaoiseacha in York agus The 

Cotton Tree i Siarra Leon, a bhí i measc na 

470 láithreán a d’iompagh glas in 55 tír ar 

fud an domhain. 

Turasóireacht á Cur Chun Cinn  



 

Éire Domhanda Tuarascáil ar Dhul Chun Cinn, Bliain 1  23 

In Éire Domhanda leagtar béim ar an 

tábhacht a bhaineann le héagsúlú margaidh 

luathaithe san earnáil talmhaíochta, mar 

chuid lárnach de fhreagairt an Rialtais ar na 

dúshláin a bhaineann le Brexit. 

I mí an Mhárta 2019, d'fhoilsigh an Roinn 

Talmhaíochta, Bia agus Mara a céad 

tuarascáil bhliantúil ar dhul chun cinn 

maidir le cur i bhfeidhm an Phlean 

Gníomhaíochta ar Rochtain ar an Margadh. 

Sa tuarascáil, leagtar béim ar roinnt rath 

tábhachtach, lena n-áirítear rochtain 

margaidh ar an tSín a chinntiú do 

mhairteoil Éireannach, Cuáit agus Qatar le 

haghaidh onnmhairí feola, agus obair 

leanúnach shuntasach maidir leis na 

hearnálacha déiríochta, bia mara agus 

ainmhithe beo. Comhaontaíodh 

deimhnithe sláinte nua nó níos liobrálaí le 

haghaidh táirgí éagsúla in Iosrael, san 

Éigipt, sa Libia, i Catar, san Araib Shádach, i 

Singeapór agus san Afraic Theas. 

I mBealtaine 2018 sheol an Roinn 

www.marketaccess.agriculture.gov.ie, 

Tairseach Rochtana Margaidh nua a 

fheidhmíonn mar ionad ilfhreastail le 

haghaidh faisnéis mhionsonraithe faoi 

rochtain ar an margadh agus deiseanna 

easpórtála i margaí agraibhia ar fud an 

domhain. Leanann an Roinn ag oibriú leis 

an tionscal ar éagsúlú margaidh, chun 

nochtadh na hearnála ar mhargadh na RA a 

laghdú. I gcomhthéacs chúlra de 

shocruithe trádála a chomhaontaigh an AE 

amhail iad siúd a cuireadh i gcrích le 

Ceanada, an tSeapáin agus Meicsiceo, 

leanann an Roinn ag tabhairt tús áite 

d'iarrachtaí chun rochtain a fháil ar 

mhargaí nua i dtríú tíortha agus, chomh 

tábhachtach céanna, chun na margaí atá 

ann cheana do tháirgí déiríochta na 

hÉireann a dhoimhniú.  

Ar an iomlán, tá méadú tagtha ar 

onnmhairí agraibhia chuig tíortha lasmuigh 

den AE aníos ó thart ar €2.7 billiún go €3.6 

billiún sa tréimhse ó 2014 go 2018. Is fás 

tapa 36% é seo sa tréimhse ama ceithre 

bliana sin. Tá ról tábhachtach ag Misin 

Trádála Agraibhia i láithreacht na hÉireann 

a fhorbairt san oiread margaí domhanda 

agus is féidir. In 2018, bhí misin faoi stiúir 

na n-airí sna Stáit Aontaithe, Ceanada, an 

tSín, an Indinéis agus an Mhalaeisia, agus 

go dtí seo in 2019 tugadh faoi mhisin go 

dtí an Tuirc agus an tSín agus tá 

cuairteanna beartaithe ar an tSeapáin, an 

Chóiré Theas, an Éigipt agus an Ailgéir. 

Tá a lorg domhanda féin á leathnú ag an 

Roinn, chomh maith agus tá ceathrar 

ataiséanna talmhaíochta nua breise le 

ceapadh níos déanaí in 2019 go Beirlín, 

Tóiceo, Súl agus Meicsiceo.  

Tá a aimsiú domhanda á leathnú ag an 

mBord Bia freisin, trí phearsanra breise a 

earcú i bpríomh-mhargaí domhanda. In 

2018 áiríodh leis seo leathnú foirne an 

Bhoird Bhia in Dusseldorf, Londain, 

Singeapór, Shanghai, Vársá, agus Dubai.  

Tá pleananna i bhfeidhm chun dlús a chur 

leis an bhfás seo in 2019, trí líon na n-oifigí 

i Nua-Eabhrac a leathnú chomh maith leis 

an gcéad sraith d’ionadaithe an Bhoird 

Bhia a shuíomh in Iarthar na hAfraice, san 

Afraic Thuaidh agus sa tSeapáin. Ag cur 

leis an obair seo beidh foireann 

sainchomhairleoirí ar conradh, 

'Saineolaithe ar an Talamh', á dtabhairt 

isteach go margaí ard-acmhainneachta san 

Áise Theas agus Thoir. 

Déanfar infheistíocht bhreise ar 

Thionscadail Léargais chun tuiscint níos 

fearr a fháil ar threochtaí tomhaltóirí agus 

athraitheacha margaidh sna réigiúin ard-

acmhainneachta a aithníodh i dtuarascáil 

an Bhoird Bhia maidir le Tús Áite a 

thabhairt do Mhargaí.  

Talmhaíocht agus Gnó Agraibhia na hÉireann á chur chun cinn 
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Faoi tionscnamh Éire Domhanda, 

soláthróidh Cultúr Éireann clár domhanda 

d'ealaíona na hÉireann in 2019 agus beidh 

buiséad €4.1 milliún aige. Díreoidh an clár 

seo ar mhargaí fáis le haghaidh trádála agus 

turasóireachta, lena n-áirítear an tSín.  

D'fhógair an Rialtas le déanaí gur ceapadh 

cúigear Ambasadóirí Cultúrtha. Ina measc 

siúd go léir a ghlac leis an ról ar feadh trí 

bliana, tá an máistircheoltóir agus 

bunaitheoir The Gloaming, Martin Hayes, na 

hailtirí ceannais, Shelley McNamara agus 

Yvonne Farrell ó Grafton Architects, an t-

aisteoir Ruth Negga, Paul Muldoon, file a 

bhuaigh duaiseanna Pulitzer. Méadóidh na 

hAmbasadóirí Cultúrtha fócas an phobail ar 

na healaíona agus ar an gcultúr mar bhealach 

chun Éire a chur chun cinn ar fud an 

domhain, chun comhairle agus ionchur a 

sholáthar ar thionscnaimh chultúrtha 

straitéiseacha agus chun páirt a ghlacadh in 

imeachtaí agus i dtionscadail thábhachtacha. 

Chun aimsiú níos leithne a bhaint amach do 

na healaíona Éireannacha, cuirfidh Cultúr 

Éireann ealaíontóirí Éireannacha chun cinn 

ag sraith imeachtaí sárthaispeántais, a 

chuirfidh leis na 470 imeacht a tharla in 49 

tír éagsúil le linn 2018.  

Tá pleananna á bhforbairt freisin chun 

Oifigigh Chultúir thar lear a cheapadh in 

2019. Beidh sé de dhualgas ar na hoifigigh 

seo cultúr na hÉireann a chur chun cinn, 

deiseanna nua a chruthú d’ealaíontóirí 

Éireannacha i bpríomhláithreacha agus an 

tionchar idirnáisiúnta ar thacaíocht an 

Rialtais d'ealaíontóirí Éireannacha a 

uasmhéadú. 

Tionóladh mórchomhdháil de pháirtithe 

leasmhara cultúrtha i gCaisleán Bhaile Átha 

Cliath in Eanáir 2019. Rinneadh iarracht sa 

chomhdháil seo an tslí is fearr a aithint 

maidir le hinfheictheacht dhomhanda na 

hÉireann a fheabhsú agus lenár gcaidrimh 

dhomhanda a neartú. I measc na 

rannpháirtithe bhí ealaíontóirí Éireannacha a 

bhfuil cáil idirnáisiúnta orthu, chomh maith 

le lucht gnó, turasóireachta agus cultúrtha in 

Éirinn.  

Gheall an Rialtas maoiniú £1 milliún le 

déanaí chun Ionad na hÉireann-Londan a 

athfhorbairt in Camden i Londain mar chuid 

de thionscnamh Éire Domhanda 2025. Beidh 

Ionad na hÉireann-Londain ina phríomh-

lárionad cultúrtha Éireannach, in éineacht le 

hIonad Ealaíon na hÉireann, Nua Eabhrac 

agus Centre Culturel Irlandais i bPáras a 

chuireann clár ealaíontóirí Éireannacha i 

láthair le linn na bliana sna 

príomhchathracha cultúrtha seo. Le 

tacaíocht ó infheistíocht shuntasach ó 

Rialtas na hÉireann, tá Ionad Ealaíon na 

hÉireann i Nua-Eabhrac ar thús 

cadhnaíochta lena shaoráid nua 

uasghrádaithe an 11 Deireadh Fómhair 

2018. Tá an tionscadal le críochnú in 2020.   

Cultúr a Chur Chun Cinn 
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An Ghaeilge á cur chun cinn   
Meastar gur labhraíodh an Ghaeilge, ceann 

de na teangacha is sine san Eoraip atá fós in 

úsáid, in Éirinn le breis agus 2,500 bliain. Tá 

ról lárnach le himirt ag an teanga maidir le 

naisc chultúrtha agus oidhreachta a 

dhéanamh, go háirithe le diaspóra domhanda 

na hÉireann lena neartaítear na naisc leis an 

mbaile agus a chothaíonn léiriú féiniúlachta 

na hÉireann glúin ar ghlúin. Tá an Roinn 

Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta (an 

RCOG) i mbun réimse leathan oibre Gaeilge 

faoi láthair a dhíríonn ar an bPobal 

Domhanda.   

Oideachas Tríú Leibhéil Thar Lear 
Faoi láthair soláthraíonn an RCOG maoiniú 

de bhreis ar €1 milliún in aghaidh na bliana 

chun an Ghaeilge a theagasc i mbreis agus 

daichead ollscoil ar fud an domhain.  Is é 

cuspóir an mhaoinithe cáilmheas don 

Ghaeilge a chur chun cinn agus a chothú 

lasmuigh d'Éirinn agus ardán a sholáthar a 

chuireann an Ghaeilge ar fáil agus a 

chuireann i láthair  mar theanga idirnáisiúnta 

í.  

In 2019 cuireadh ollscoileanna breise i SAM 

agus i gCeanada leis an scéim, chomh maith 

le Scoláireacht Ghaeilge uathúil Mohawk, 

arna fógairt in Aibreán 2019 ag Príomh-

Aoire an Rialtais agus an tAire Stáit don 

Ghaeilge, don Ghaeltacht agus do na 

hOileáin, Seán Kyne, T.D., agus Ceann-Fine 

Náisiún Mohawk, Joseph Tokwiro Norton.  

Leis an ngradam seo, éascófar Scoláire 

Mohawk freastal ar chúrsa Gaeilge ar an 

gCeathrú Rua gach bliain. 

D'fhorbair Ollscoil Chathair Bhaile Átha 

Cliath Fáilte ar líne, Cúrsa Ollmhór Oscailte 

Ar Líne, le maoiniú ón RCOG.  Tríd an gclár 

uathúil agus nuálach seo, tá rannpháirtithe in 

ann leanúint ar aghaidh ón leibhéal 

tosaitheoir agus céim sa Ghaeilge a a 

chríochnú - go hiomlán ar líne. Bhí níos mó 

ná 45,000 úsáideoir i mbreis is 130 tír 

rannpháirteach sa chlár le linn na chéad 

bhliana.  

Is éard atá in Trasna na dTonnta ná 'cibear-

Ghaeltacht' ar líne atá ar Twitter. Is í aidhm 

an imeachta seo ná rannpháirtíocht 

dhomhanda a chruthú sa Ghaeilge trí 

spreagadh a thabhairt do gach duine 'trasna 

na dtonnta' a bhfuil ceangal acu le hÉirinn 

chun teachtaireachtaí ar líne 'as Gaeilge' a 

phostáil.  Ba í 2019 an tríú bliain den 

fheachtas, agus le linn 5 lá i mí Feabhra, i 

ndiaidh beagnach 11,000 tvuít 

#trasnanadtonnta a dhéanamh i measc 102 

tír, rinneadh teagmháil le 5.7 milliún duine ar 

fud an domhain.   

Is teideal comhchoiteann é Cultúr Club le 

haghaidh tionscnaimh spreagúil agus 

nuálaíoch atá á bhforbairt ag Conradh na 

Gaeilge, le maoiniú ón RCOG agus ón Roinn 

Gnóthaí Eachtracha agus Trádála, chun 

tuiscint níos láidre a chothú ar fhéiniúlacht 

Éireannach, go háirithe i measc na 

nÉireannach thar lear. Le linn 2018 cuireadh 

tús le trí scéim phíolótacha sa Bhreatain 

Mhór, san Astráil agus sa Nua-Shéalainn. 
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Ag nascadh leis an domhan níos 
leithne  
Leagtar béim in Éire Domhanda ar thábhachtach 

ár saoránach thar lear, ár ndiaspóra láidir 70 

milliún duine, agus ar cumhacht ár gcultúir agus 

ár n-oidhreachta maidir le naisc nua a chruthú go 

hidirnáisiúnta… 
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Diaspóra na hÉireann agus 

Saoránaigh Thar Lear  
Geallann an Roinn Gnóthaí Eachtracha agus 

Trádála, trí Éire Domhanda, chun chur 

chuige beartais agus straitéiseach nua a 

fhorbairt chun tacú lenár saoránaigh thar 

lear agus lenár líonraí diaspóra go 

hidirnáisiúnta. Seolfar próiseas 

comhairliúcháin ar an mbeartas nua 

Diaspóra in 2019. Is éard a bheidh i gceist 

leis seo ná rannpháirtíocht leis na páirtithe 

leasmhara, comhairliúcháin phoiblí in Éirinn 

agus thar lear arna n-óstáil ag an Tánaiste 

agus ag an Aire Stáit don Diaspóra agus don 

Fhorbairt Idirnáisiúnta, chomh maith le 

comhairliúcháin bhreise arna n-éascú ag ár 

Misin thar lear. 

Reifreann maidir leis an gceart 

vótála a leathnú ag toghcháin an 

Uachtaráin 
D'aontaigh an Rialtas gurb é an rogha is fearr 

le haghaidh reifrinn maidir leis an gceart 

vótála a leathnú i dtoghcháin an Uachtaráin 

ná síneadh a chur leis an gceart vótála do 

gach saoránach atá ina gcónaí lasmuigh den 

Stát, lena n-áirítear saoránaigh atá ina 

gcónaí i dTuaisceart Éireann.  

Beidh an cinneadh seo mar bhonn eolais le 

forbairt Bille um Leasú an Bhunreachta a 

ullmhófar agus a fhoilseofar in am trátha 

chun Coimisiún Reifrinn a bhunú agus a 

fheidhmeanna reachtúla a chomhlíonadh, 

agus chun reifreann a reáchtáil i mí 

Dheireadh Fómhair nó i mí na Samhna 2019, 

faoi réir an Bhille a bheith ceadaithe ag gach 

Teach den Oireachtas. 

Lá Fhéile Pádraig 2019 
Tugann Lá Fhéile Pádraig deis uathúil chun a 

bheith rannpháirteach leis an bpobal 

Éireannach domhanda agus chun leasanna 

eacnamaíocha agus polaitiúla na hÉireann a 

chur chun cinn thar lear, agus baintear 

leibhéil phoiblíochta agus aird na meán 

amach nach ndéantar ar aon lá náisiúnta in 

aon tíre eile. 

Ba é clár Naomh Pádraig na bliana seo an 

chéad cheann a reáchtáladh ó seoladh Éire 

Domhanda. Mar sin, léirigh sé infheistíocht 

gan fasach ag an Rialtas chun leasanna na 

hÉireann a chur chun cinn i gcoinne chúlra 

Brexit. 

Tugadh faoi deara an líon ba mhó tíortha 

riamh a thug cuairt orainn le haghaidh Lá 

Fhéile Pádraig. San iomlán, chuaigh an 

Taoiseach agus an Tánaiste i dteannta le 13 

Aire, 19 nAire Stáit, an tArd-Aighne, an 

Ceann Comhairle agus an Cathaoirleach i 

mbun 56 clár ar fud na hEorpa, an 

Mheánoirthir, na hAfraice, Chríoch 

Mheiriceá, agus i réigiún na hÁise-an Aigéin 

Chiúin. 
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Tá neart cháil na hÉireann ríthábhachtach 

dár dtionchar agus dár gcumas chun ár 

gcuspóirí beartais a chur chun cinn go 

hidirnáisiúnta. Faoi Éire Domhanda tá raon 

ranna agus gníomhaireachtaí ag cur 

feachtais mhargaíochta agus chumarsáide 

idirnáisiúnta i bhfeidhm. 

Foilseoidh an Roinn Gnóthaí Eachtracha 

agus Trádála Straitéis Cumarsáide 

Dhomhanda in 2019, arna comhordú ag na 

geallsealbhóirí ábhartha uile, a chruthóidh 

íomhá aontaithe d'Éirinn mar áit mhaith 

chun cónaí inti, oibriú inti, gnó a dhéanamh 

inti, infheistiú inti agus cuairt a thabhairt 

uirthi. Cuirfidh an straitéis seo 

infheictheacht, clú agus ábharthacht na 

hÉireann chun cinn go hidirnáisiúnta agus 

cuimseoidh sé roinnt gníomhartha chun 

leasanna na hÉireann a chur chun cinn thar 

lear, lena n-áirítear ár ról agus ár 

bhfreagracht mar shaoránach domhanda. 

Meadóidh an Straitéis feasacht, freisin, ar 

chuspóirí beartais idirnáisiúnta 

fadtéarmacha na hÉireann i measc 

saoránaigh Éireannacha agus an diaspóra 

mar chuid de chlár struchtúrtha maidir le 

rannpháirtíocht na saoránach.  

Beidh an clár seo dírithe go príomha ar 

chomhoibriú leis an earnáil oideachais, chun 

mic léinn dara leibhéil a fhostú sna gnéithe 

lárnacha d’Éire Domhanda 2025. Sa chlár 

'Scoileanna Domhanda', a reáchtálfar i rith 

2019, beidh oifigigh ón Roinn Gnóthaí 

Eachtracha agus Trádála agus ó Chumann 

Síochána na Náisiún Aontaithe ag tabhairt 

cuairte ar gach 770 meánscoil sa tír chun 

bratach na Náisiún Aontaithe agus cóip de 

Chairt na NA a chur i láthair.  

Faoin Tionscnamh Post sa Todhchaí, 

tabharfaidh an Roinn Gnóthaí Eachtracha 

agus Trádála tuairisc ar thuairimí agus 

tarraingteacht na hÉireann mar áit chónaithe 

agus oibre i measc mic léinn agus aosigh óga 

ar fud an Aontais Eorpaigh tar éis Brexit.  

Faoi Fheachtas Poist an AE, tá an Roinn 

Gnóthaí Eachtracha agus Trádála ag oibriú 

chun feasacht a mhúscailt maidir leis an raon 

post atá ar fáil laistigh d'institiúidí an AE, áit 

ar féidir le saoránaigh Éireannacha cabhrú le 

beartais agus reachtaíocht an AE a mhúnlú 

agus cur le rath an tionscadail Eorpaigh. 

Clú Idirnáisiúnta agus Cumarsáid  
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Tá ag éirí thar barr le hÉire Ildánach chun 

próifíl chultúr agus chruthaitheacht na 

hÉireann a ardú, sa bhaile agus thar lear. Tá 

cur chuige uathúil aige maidir le 

cruthaitheacht na hÉireann a chumasú agus 

a ghiaráil, atá leabaithe anois in Éire 

Domhanda, lena n-aithnítear an tábhacht a 

bhaineann le “tairiscint láidir agus 

shamhlaíoch a chruthú faoi Éirinn bunaithe 

ar ár gcultúr agus ár gcruthaitheacht”.  

Fad a bhíonn Éire ag déileáil le dúshláin a 

bhaineann le Brexit in 2019 agus ina dhiaidh 

sin, go háirithe, leanfaidh scéal 

cruthaitheachta agus nuálaíochta na 

hÉireann de bheith tábhachtach dár gcáil 

idirnáisiúnta. Mar thionscnamh uile-Rialtais, 

tacóidh Éire Ildánach le hailíniú i measc 

gníomhaireachtaí agus Ranna a bhfuil 

freagracht orthu as Éire a chur chun cinn go 

hidirnáisiúnta. 

 Trí Chlár Éire Ildánach, tá Éire i measc na 

gcéad tíortha ar domhan a thugann tús áite 

do chruthaitheacht mar ionchur criticiúil i 

bhfolláine agus rath pearsanta agus 

comhchoiteann.  

Mar thionscnamh cultúir uile-Rialtais, 

ardaíonn an Clár próifíl agus tionchar chultúr 

agus chruthaitheacht na hÉireann, sa bhaile 

agus thar lear. Go hidirnáisiúnta, tá an Clár 

ag tacú le tionscnaimh cheannródaíocha 

amhail an chéad cheolfhoireann Eorpach do 

cheoltóirí óga faoi mhíchumas a sheoladh trí 

Cheol-Acadamh Ríoga na hÉireann, leathnú 

idirnáisiúnta ar chlár scríbhneoireachta 

cruthaithí Fighting Words, agus tá sé 

beartaithe chun Cruinniú na nÓg a leathnú, 

an chéad lá náisiúnta in Éirinn de 

chruthaitheacht saor in aisce do leanaí agus 

do dhaoine óga, go hidirnáisiúnta trínár 

líonra Ambasáidí. 

Éire Ildánach  
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Tá an Roinn Oideachais agus Scileanna ag 

déanamh maoirseachta ar chur chuige uile-

rialtais maidir le hÉirinn a chur chun cinn 

mar láthair oideachais idirnáisiúnta. 

Feidhmíonn Fiontraíocht Éireann an 

tionscnamh Oideachas Éireann chun Éire a 

chur chun cinn i margaí atá ann cheana féin 

agus i margaí atá ag teacht chun cinn.  

In 2018, cheap FÉ beirt bhall foirne 

lánaimseartha breise chun tacú le 

hInstitiúidí Ardoideachais go hidirnáisiúnta. 

Earcaíodh beirt cheannródaithe freisin le 

bheith freagrach as Meiriceá agus an 

Meánoirthear agus an Afraic. Tá dul chun 

cinn leanúnach á dhéanamh i dtreo na sprice 

go mbeidh 15% de mhic léinn idirnáisiúnta 

sa daonra mic léinn lánaimseartha. Léiríonn 

na figiúirí is déanaí atá ar fáil don bhliain 

acadúil 2017/18 go raibh 38,187 mac léinn 

idirnáisiúnta i ndaonra iomlán na mac léinn, 

aníos ó 35,571 an bhliain roimhe sin. 

Bronnadh seasca scoláireacht de chuid 

Rialtas na hÉireann don bhliain acadúil 

2018/2019 agus táthar ag súil go mbeidh 

4,400 mac léinn rannpháirteach in Erasmus 

faoi 2020.  

Tacaíonn an Clár Soghluaisteachta Acadúla 

le soghluaisteacht foirne ó institiúidí 

ardoideachais na hÉireann chun an tír a 

fhágáil agus aghaidh a thabhairt ar thíortha 

ar mhór-roinn ar bith. Is é cuspóir an 

tionscnaimh ná tacú le comhoibriú teagaisc, 

foghlama agus taighde idirnáisiúnta a 

chruthú le hInstitiúidí Ardoideachais ó aon 

tír ar domhan. In 2019, tacóidh an ciste 

€500,000 le 36 tionscadal ó 12 Institiúid 

Ardoideachais. 

Tá fonn ar an Roinn freisin líonraí d’alumni 

idirnáisiúnta ar fud an domhain a fhorbairt a 

mbeidh spéis mhór acu fad  a bhíonn ár lorg 

domhanda á mhéadú againn. Eagraíodh trí 

imeacht alumni in Washington, Toronto 

agus Bangkok in 2018, agus tá imeachtaí 

eile beartaithe le haghaidh 2019.  

Leanann an Roinn Oideachais agus 

Scileanna de bheith ag oibriú le comhlachtaí 

ábhartha chun sonraíocht churaclaim a 

thabhairt isteach d'fhoghlaimeoirí nua na 

Mandairínise do shonraíochtaí 

Ardteistiméireachta agus curaclaim do 

chainteoirí dúchais na Polainnise, na 

Liotuáinise agus na Portaingéilise, atá le cur 

i bhfeidhm in 2020 don chéad scrúdú 

Ardteistiméireachta in 2022.  

Oideachas Idirnáisiúnta  
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Próifíl: Scoláireacht na Seactách-na hÉireann  
Feabhas a chur ar chaidreamh na hÉireann-na Seactách  

 

I mí an Mhárta 2018, thug an Taoiseach Leo Varadkar cuairt ar cheanncheathrú 

Náisiún na Seactách in Durant, Oklahoma. Le linn a chuairte, d'fhógair an Taoiseach 

bunú Scoláireachta Seactáise-na hÉireann, mar aitheantas ar an bhflaithiúlacht agus ar 

an dlúthpháirtíocht a léirigh Náisiún na Seactách i leith mhuintir na hÉireann le linn an 

Ghorta Mhóir i lár na naoú haoise déag, agus chun na ceangail idir an dá náisiún sa lá 

atá inniu ann a chothú agus a dhoimhniú.  

Bunaíodh an Scoláireacht mar chomhthionscnamh de chuid Rialtas na hÉireann agus 

Náisiún na Seactách, chun caidreamh déthaobhach comhaimseartha a dhoimhniú idir 

an dá náisiún, chun tuiscint ar an gcaidreamh stairiúil idir Éirinn agus Náisiún na 

Seactách a mhéadú, chun suim a chothú sa stair, sa chultúr agus i sochaí an dá náisiúin 

agus naisc dhaoine le daoine a thógáil, rud a shaibhreoidh an ghlúin seo agus an ghlúin 

amach romhainn. 

Tá an scoláireacht cómhaoinithe ag an Roinn Oideachais agus Scileanna agus ag 

Fondúireacht Chahta. Bronnfar an chéad scoláireacht don téarma acadúil 2019-2020, 

agus soláthróidh Coláiste na hOllscoile, Corcaigh í.  
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Forbairt Idirnáisiúnta, 
Síocháin agus Slándáil  
Leagann Éire Domhanda béim ar an ngá atá 

le hÉirinn níos mó a dhéanamh maidir lenár 

rannchuidiú le forbairt idirnáisiúnta, 

síocháin agus slándáil… 
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Aithníonn Éire Domhanda an ról 

ríthábhachtach atá ag forbairt idirnáisiúnta 

i múnlú an domhain ina mairimid. I mí 

Feabhra 2019, d'fhoilsigh an Rialtas 

Domhan Níos Fearr (‘A Better World’), 

beartas na hÉireann um Fhorbairt 

Idirnáisiúnta. Cuirtear an bhéim sa 

bheartas nua ar ár bhfócas traidisiúnta ar 

'na daoine is boichte i measc na mbocht' a 

thabhairt cothrom le dáta chun díriú ar an 

gealltanas sna Spriocanna Domhanda na 

Náisiún Aontaithe (SDGs) maidir le teacht 

ar 'na daoine is faide ar gcúl ar dtús'. 

Athdhearbhaítear in Domhan Níos Fearr 

tiomantas an Rialtais 0.7% d'Ollioncam 

Náisiúnta (OIN) a shóláthar do Chúnamh 

Forbartha Oifigiúil (CFO) faoi 2030. 

Soláthraíonn an beartas nua creat don 

leathnú seo ar CFO na hÉireann, a 

tharlaíonn ag an am céanna le saolré 

Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe 

(SFIanna) na Náisiún Aontaithe, agus a 

leagann an bhunchloch chun 

comhleanúnachas a fheabhsú sa soláthar 

thar an tréimhse ama sin.   

Trí chur lenár stair mar shaoránach maith 

den domhan, treiseoidh an beartas ár gcuid 

oibre maidir le Mná, an tSíocháin agus an 

tSlándáil agus foréigean bunaithe ar 

inscne, cuideoidh sé le heipidéimí VEID, 

Eitinne agus maláire a chomhrac ar 

bhealach níos fearr agus forbrófar 

tionscnaimh nua maidir le sláinte agus 

cearta gnéasacha agus atáirgthe, chomh 

maith le réitigh dhomhanda nuálacha ar 

ghníomhú ar son na haeráide agus ar 

thionchar aeráide a fhiosrú. 

Méadóimid ár dtacaíocht don oideachas, 

go háirithe do chailíní agus i gcásanna 

éigeandála. 

Cuirfidh sé ar ár gcumas déileáil níos fearr 

le géarchéimeanna daonnúla ionas gur 

féidir linn freagairtí gasta a sholáthar ar 

ghéarchéimeanna a thiocfaidh chun cinn 

go tobann, agus freagra níos cuimsithí 

Éireannach a fhorbairt ag an am céanna ar 

dhúshláin síochána agus slándála. 

Chomh maith le rannpháirtíocht leanúnach 

agus níos doimhne san Afraic agus sa 

Mheánoirthear, féachfaidh an beartas nua 

le freagairt a thabhairt ar choinbhleacht 

agus ar leochaileacht sna Stáit atá i mbun 

Forbartha san Áise, i Meiriceá Laidineach 

agus ar Oileáin Bheaga, agus - de réir mar a 

chuirtear acmhainní ar fáil - sa Cheantar 

Máguaird.  Tacóidh sé seo le leathnú Éire 

Domhanda ar láithreacht agus tionchar 

taidhleoireachta na hÉireann. 

Cúnamh Forbartha Oifigiúil 
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Leagann Éire Domhanda béim ar an ról 

tábhachtach atá ag ballraíocht na hÉireann 

i bhforais airgeadais idirnáisiúnta 

(FAIanna) i gcomhar forbartha na hÉireann. 

Ligeann ár mballraíocht in FAIanna dúinn 

páirt ghníomhach a ghlacadh i bpléití 

suntasacha beartais ar fud an domhain, 

agus ár naisc pholaitiúla agus 

eacnamaíocha a neartú le réigiúin atá ag 

éirí níos tábhachtaí. Tar éis reachtaíocht 

chumasúcháin a achtú, tá súil ag Éirinn 

ballraíocht a ghlacadh de Bhanc Forbartha 

na hAfraice in 2019. Cuireann ballraíocht i 

bhForais Airgeadais Idirnáisiúnta (FAIanna) 

ar nós Bhanc Forbartha na hAfraice le clár 

cúnaimh dhéthaobhaigh na hÉireann agus 

soláthraíonn sé ardán idirnáisiúnta chun 

caidrimh a fhorbairt le príomhpháirtithe ar 

shaincheisteanna eacnamaíocha agus 

forbartha. 

Sa bheartas tarraingítear aird freisin ar an 

luach atá ar bhuiséad méadaithe do 

Chúnamh Forbartha Oifigiúil idir seo agus 

2030. I mBuiséad 2019 bhí an méadú ba 

mhó ar an maoiniú a bhí ar fáil le breis 

agus deich mbliana, agus meastar go 

mbainfidh Cúnamh Forbartha Oifigiúil 

beagnach €817 milliún amach in 2019, arb 

ionann sin agus méadú thart ar €110 

milliún (+16%) ar 2018.  

Tacóidh na hacmhainní breise seo le 

hobair ar bhochtaineacht agus ocras 

domhanda a laghdú i gcuid de na tíortha is 

lú forbartha ar domhan, ag cur lenár 

bhfreagra ar leibhéal na riachtanas 

daonnúil ar fud an domhain, agus ag an am 

céanna ag cuidiú le hathléimneacht agus 

slite inbhuanaithe agus slána a chruthú do 

na daoine is faide ar gcúl.  

Glactar go forleathan le clár ODA na 

hÉireann mar cheann de na cláir forbartha 

atá ar an gcaighdeán is airde ar domhan. 

Mar chuid de straitéis Éire Domhanda, 

cuideoidh comhar forbartha agus ODA le 

caidrimh dhéthaobhacha agus iltaobhacha 

na hÉireann a dhoimhniú, mar shampla le 

Ballstáit den Aontas Eorpach agus na 

Náisiúin Aontaithe atá ar aon dul lena 

chéile, trí rannpháirtíocht i réimsí 

comhleasa. 
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Leagtar béim in Éire Domhanda gur gá gá 

d’Éirinn ár rannpháirtíocht le 

comhpháirtithe idirnáisiúnta a dhoimhniú, 

go háirithe trí eagraíochtaí iltaobhacha 

lena n-áirítear na Náisiúin Aontaithe.  

Is cuid lárnach den iarracht seo maidir le 

teagmháil níos doimhne a dhéanamh leis 

an gcóras iltaobhach ná feachtas na 

hÉireann le haghaidh toghcháin le 

Comhairle Slándála na NA don téarma 

2021-2022. Tá Éire in iomaíocht leis an 

Iorua agus le Ceanada chun an dá 

shuíochán atá ar fáil ar an gComhairle a 

fháil. 

Sheol an Taoiseach feachtas na hÉireann 

go hoifigiúil ag ceanncheathrú na NA i Nua

-Eabhrac i mí Iúil 2018. Le linn na coda eile 

de 2018, chuir an Taoiseach, an Tánaiste 

agus comhghleacaithe aire iarrthóireacht 

na hÉireann chun cinn go forleathan. Tá 

oifigigh ón Roinn Gnóthaí Eachtracha agus 

Trádála, in Éirinn, ag na Buan-

Ionadaíochtaí leis na Náisiúin Aontaithe i 

Nua-Eabhrac agus an Ghinéiv, agus ar fud 

líonra na nAmbasáidí, ag cur chás na 

hÉireann i láthair agus ag lorg tacaíochta i 

measc na 192 Ballstát eile de chuid na NA. 

Má thoghtar í, beidh deis ag Éirinn ár 

bpeirspictíocht a chur in iúl ar roinnt de na 

ceisteanna is tábhachtaí a bhaineann le 

síocháin agus slándáil idirnáisiúnta. Is 

sócmhainn luachmhar é an gréasán 

caidrimh agus teagmhálacha idirnáisiúnta 

atá á thógáil ag Éirinn le linn an fheachtais 

a bheidh fiúntach don tír sna blianta 

amach romhainn. 

Feachtas Chomhairle Slándála na Náisiún Aontaithe de chuid na 

hÉireann 



 

Éire Domhanda Tuarascáil ar Dhul Chun Cinn, Bliain 1  39 

Ó seoladh Éire Domhanda, tá níos mó ná 

600 pearsanra de na Fórsaí Cosanta, ar an 

meán, á n-imlonnú tráth ar bith thar i 

mesac 9 misean idirnáisiúnta éagsúla agus 

ar raon eagraíochtaí idirnáisiúnta agus 

ionadaíocht Náisiúnta. Is iad an dá cheann 

is mó den himlonnú seo ná misean UNIFIL 

sa Liobáin (inar imlonnaíodh 458 

pearsanra), agus UNDOF ar Golan Heights 

(inar imlonnaíodh 136 pearsanra). 

I rith 2018, seoladh dhá shoitheach 

cabhlaigh Éireannacha, an LÉ Samuel 

Beckett agus an LÉ James Joyce, 

d’Oibríocht Sophia, Comhbheartas 

Slándála agus Cosanta an AE sa 

Mheánmhuir. Ar na misin eile ina n-

úsáidtear pearsanra na bhFórsaí Cosanta 

faoi láthair tá Misean Oiliúna an AE i Mailí 

(EUTM Mailí); misean EUFOR sa Bhoisnia 

agus an Heirseagaivéin agus an láithreacht 

slándála idirnáisiúnta faoi cheannas NATO 

(KFOR) sa Chosaiv.  

Cuireann Éire breathnóirí agus baill foirne 

ar fáil, freisin, do mhisin éagsúla na NA 

agus OSCE, agus pearsanra ar fáil do 

cheapacháin foirne chuig ceanncheathrú 

na NA, an AE, NATO / PfP agus OSCE. 

In 2018, fostaíodh speisialtóir ordanáis de 

chuid na bhFórsaí Cosanta mar chuid den 

Chomhghrúpa Teicniúil um Dhí-Armáil, 

Díshlógadh agus Athimeascadh i 

Mósaimbíc. 

Mar léiriú breise ar thiomantas na hÉireann 

do na Náisiúin Aontaithe, d'fhaomh Dáil 

Éireann dhá thairiscint i mí an Mheithimh 

2019 maidir le rannpháirtíocht phearsanra 

na bhFórsaí Cosanta in imlonnú nua: 

imlonnú Sciathán an Mhaoir Airm chuig 

misean MINUSMA na Náisiún Aontaithe i 

Mailí ar dtú; agus rannpháirtíocht na 

bhFórsaí Cosanta chun páirt a ghlacadh i 

ngrúpa catha AE faoi cheannas na 

Gearmáine ina dhiaidh sin. 

Lean an Garda Síochána ar aghaidh ag 

glacadh le páirt ghníomhach in Imlonnú na 

Náisiún Aontaithe, agus d’oibrigh 13 

chomhalta le UNFICYP sa Chipir agus 

tugadh beirt chomhaltaí ar iasacht do 

EULEX Chosaiv.  

Tugann an Roinn Gnóthaí Eachtracha agus 

Trádála saineolaithe ar iasacht do mhisin 

bhainistíochta géarchéime sibhialtach faoi 

Chomhbheartas Slándála agus Cosanta an 

AE. Faoi láthair tá 15 shaineolaí 

imlonnaithe chuig an tSeoirsia, an Iaráic, an 

Chosaiv, Mailí, an Nígir, an Phalaistín, an 

tSomáil agus an Úcráin. 

Slándáil agus Cosaint 



Arna ullmhú ag Roinn an Taoisigh 

Iúil 2019 
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