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Summary

The phenomenon of poverty one of the biggest challenges faced
by the communities, especially developing ones, and for a number
of economic dimensions, including unemployment, rising inflation,
the gap between consumption and gross domestic income, and
the low level of production, and economic dependency, where
express crises or disruptions economic macro-level. And took the
international institutions and scientific bodies to give definitions
and indicators and ways to measure poverty, in order to develop
programs and actions to reduce poverty, and macro-economic
policies as one of the tools taken by the State to resolve this
dilemma, and achieve the balance and stability of the economy
and boost growth, and raise the standard of living and purchasing
power, especially the weak and poor classes.
Keywords: Poverty ,The causes of poverty, The poverty index,
Economic policies.
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