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 ملخـص.

حيث تصدر ، يشكل الفقر عقبة أساسية في وجه التنمية لذا تضافرت جهود المجتمع الدولي لمكافحته
كما  ،القضاء عليه قائمة األهداف التنموية لأللفية الثالثة بما يعكس تطلعات أمم العالم لحياة أفضل تنمية وتطويرا

والقضاء عليه مسؤولية المجتمع بكل ما فيه  تهجعل مسؤولية محارباإلسالم ينظر إلى الفقر كمشكلة خطيرة، و أن 
 .من مؤسسات وأفراد

ها إلى سياسات تالتي تم ترجم الفقر لمكافحة أساليب تبنتوبخصوص الدولة الجزائرية فلقد 
تخفيض معدالت البطالة وتحسين إلى  السياساتهذه  تهدف ،اقتصادية واجتماعية وبرامج واستراتيجيات تنموية

، ونحاول من خالل هذه الورقة البحثية أن نستعرض التجربة الجزائرية في مكافحة الفقر من مستوى المعيشة
خالل مختلف السياسات االجتماعية التي تستهدف مساعدة الفقراء ودعم الشباب، اضافة الى سياسات اقتصادية 

صندوق الزكاة الجزائري امج دعم النمو واالنعاش االقتصادي والتنمية الريفية، كما نتناول دور تمثلت أساسا في بر 
 والتقليل من الفقراء. الفقر مكافحةفي 

 
Summary. 

Poverty is a major obstacle to the development. The efforts of the international community to 

fight it, is considered as a strategic objective and the first aim of the Millennium Development Goals 

(MDG), which reflects the aspirations of the nations of the world for a better life development and 

sophistication. Islam is viewed poverty as a serious problem, and considered the responsibility of 

combating and eliminating poverty is the one of society.  

Algeria has adopted the methods of combating poverty, which has been translated into 

policies, economic development and social programs and strategies aimed to reduce unemployment and 

improve living standards. we are trying through this paper to review the Algerian experience in 

combating poverty through various social policies aimed at helping the poor and supporting the youth, 

in addition to economic policies were mainly in the programs to support growth and economic 

recovery, rural development, as we take up the role of the Zakat Fund of Algeria in the fight against 

poverty and reduction of the poor.  

 
 


