
Mali: tír le dlús íseal daonra 



An Afraic 



Mailí 

• Tá Mailí in iarthar na hAfraice agus tá dlús íseal 
daonra aici. 

 

• Tá talamh gach taobh di. 

 

• Tá Mailí dhá oiread déag níos mó ná atá Éire. 



Mali 

• Daonra aici timpeall ar 11 milliúin. 

 

• Tír le dlús íseal daonra aici .(timpeall 9.9 daoine 
sa KM2). 

 

• Tá fadhbanna ag Mailí 



Fadhbanna ag Mailí 

 
• Mar gheall go bhfuil an dlús Daonra an –íseal 

ann: 

 

– Talamh a thréigean / a fhagáíl (abandonment of  

land) 

– Leithlisiú / ina aonair (isolation) 

– Gantannas d’uisce ghlan 



Talamh a thréigean / a fhagáíl 

• Tá 65% de thalamh in Mailí faoi ghaineamhlach 
nó leath- gaineamhlach. 

  

• Mar tá chomh beag daoine ina gcónaí sna 
réigiúin cuireann rialtas airgead bheag isteach 
iontu chun uisce a fháil. 

 

• Tá ar dhaoine a dtalamh talmhaíochta ar imill an 
ghaineamhlaigh a thréigean. 



An Sahára 



Talamh a thréigean / a fhagáíl 

• Tá an talamh a bheith ró-saothrú (over used) 
agus tá ar na feirmeoirí a bhogadh ar aghaidh.  

• Ba choir go bhfuil sos ag an talamh idir fomhair 
(harvests) 

• Is gá go bhfuil uisce agus leasácháin le fáil le 
haghaidh an talún. Muna tharlaíonn seo , 
Briseann an ither síos , trimíonn sé agus 
séidíonn sé go dtí áiteanna eile. 





Talamh a thréigean / a fhagáíl 

• Bíonn níos lú fabhbanna ann mar tá scéim uisciú 
ann. 

 

• Is féidir le huisce a scaoileadh amach trí phíopaí 
ar feadh thalamh feirme. Leis sin, is féidir le 
feirmeoirí barraí a fhás.  

 

• Ach níl sé seo ag tarlú mar gheall ar dlús íseal 
daonra.  



Gan scéimeanna uisciúcháin 



Leithlisiú de Mhargaidh 

• Tá Mailí talamhiata, mar gheall ar seo níl siad in 
ann earraí a sheoladh amach le longa. 

 

• Tá roinnt beag bóithre sa réigiúin iargúlta i Mali. 

 

• Gan na nascanna Bóithre dul chun cinn, fanann 
Mailí  leithlisiú de Mhargaidh.  



Níl aon chuma ar na Bóithre a 

nascann Mailí lena gcomharsna 



Leithlisiú polaitíochta agus 

eacnamaíochta.  
• Níl an choras na Bóithre nó ar an hiarnróid go 

maith a nascann Mailí lena gcomharsna. Mar 
shampla An Ailgér. 

 

• Tá trádáil an íseal ann le tíortha eile. 

 

• Níl aon stoc gháis ná ola mar sin , níl suim ag an 
gcuid eile den domhan inti mar thír.  



Leithlisiú polaitíochta agus 

eacnamaíochta 
• Le blianta beaga anuas, tá iarracht déanta ag 

rialtas Mhailí chun na fadhbanna seo a laghdú 

• Is ball den tAontas Afraiceach, comhaontas idir 
stáit, í Mailí anois. Cuidíonn sé seo chun an 
Leithlisiú a laghdú. 

• Chuaigh Maili isteach leis an Eagraíocht 
Dhomhanda Trádála (WTO) chun trádáíl le 
tíortha eile a mhéadú. 

• Bhunaigh rialtas Mhailí caidreamh maith idir 
iad féin agus na stáit Aontaithe. 



Ganntanas uisce glan  

• Roinnt mór de Mhailí ar imeall an tSahára.  

 

• Níl mórán uisce ar fhaíl 

 

• Tá sé ro-chostasach chun uisce a thabhairt chuig 
limstear Leithlisiú. 

 

 



Ganntanas uisce glan  

• Beagnach leath an daonra I Mailí gan uisce glan 
chun ól.  

 

• Is áiteanna cosúil le Bamako, an 
phríomhchathair, go bhfuil scéimeanna uisce ar 
fhaíl.  

 

• Go minic óltar uisce salach agus mar gheall ar 
sin, bíonn bás agus galar  commonta.  



 



Mali 



Obair Bhaile 

• 1. Cá bhfuil Mailí? 

• 2. Cén sort dlús daonra atá aici? 

• 3. Cé mhéad daoine ina gcónaí ann? 

• 4. Ceard iad na fabhbanna atá aici? 

• 5. Mínigh dhá fhadhb a bhíonn ag mhuintir 
Mailí mar gheall nach bhfuil ann ach dlús íseal 
daonra. 

• 6. Céard í an phríomhchathair? 

• 7. An tír saibhir í Mailí? 


