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 الفهرس

ر    شكر و تقد

  إهداء

لغة العربیة )   ملخص ـــــــ ( 

لغة الفرسیة )   ملخص ـــــــ ( 

ترصات   قامئة ا

ٔ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمقدمة    ح –ـــــــــــــ 

ٔول  دود ماهیة اجلرمية املنظم - الفصل ا ل رة    91- 09 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة العا

 10 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ متهید

ٔول دود -  املبحث ا ل رة    28 - 11 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مفهوم اجلرمية املنظمة العا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   12ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ متهید ــــــــــــــــــ

ٔول  دود لجرمية املنظمةالتطور التارخيي  -املطلب ا ل رة   12 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العا

ٔول   12 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ االٕجرام املنظم يف العصور القدمية -الفرع ا

  14 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ االٕجرام املنظم يف العصور الوسط -الفرع الثاين 

 14 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تطور االٕجرام املنظم يف العرص احلدیث -الفرع الثالث 

دود -املطلب الثاين  ل رة    15 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تعریف اجلرمية املنظمة العا

ٔول  ام  تعریف اجلرمية -الفرع ا    15 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشلك 

دود  تعریف اجلرمية املنظمة -الفرع الثاين  ل رة    16 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعا

دود مالمح اجلرمية املنظمة - املبحث الثاين  ل رة    48 - 29 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العا
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمتهید    30ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

ٔول  دود خصائص اجلرمية املنظمة -املطلب ا ل رة  ٔراكهن العا  30 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــو 

ٔول  دود خصائص اجلرمية املنظمة -الفرع ا ل رة   30 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العا

دود -الفرع الثاين  ل رة    35 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٔراكن اجلرمية املنظمة العا

دود عوامل اجلرمية املنظمة  -املطلب الثاين  ل رة  رهاالعا ٓ   39 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و 

ٔول  دودعوامل ظهور اجلرمية  -الفرع ا ل رة    39 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ املنظمة العا

دود -الفرع الثاين  ل رة  ر اجلرمية املنظمة العا   44 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٓ

دود - املبحث الثالث  ل رة  لجرمية املنظمة العا ة املشاهبة   66 -  49ــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ  الظواهر االٕجرام

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمتهید    50ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

ٔول دود اجلرمية املنظمة - املطلب ا ل رة  ولیة العا  50 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و اجلرمية ا

ٔول ولیة - الفرع ا   50 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مفهوم اجلرمية ا

ولیة - الفرع الثاين   52 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٔراكن اجلرمية ا

متیزي  - الفرع الثالث دود بني اجلرمية املنظمة ا ل رة  ولیةالعا   55 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و اجلرمية ا

دود اجلرمية املنظمة - املطلب الثاين ل رة  ويل العا   56 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و االٕرهاب ا

ٔول ويل  مفهوم االٕرهاب - الفرع ا   56 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

ـ -الفرع الثاين  مت دود ز بني اجلرمية املنظمة ا ل رة  ويلاالٕ و جرمية العا   64 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رهاب ا

ة املنظمة -  املبحث الرابع ات االٕجرام   91 -  67 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ امجلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   68ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ متهید ــــــــــــــــــ

ٔول رب العامل - املطلب ا ة املنظمة  ات االٕجرام   69 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٔشاكل امجلا

ٔول  یطالیة -الفرع ا ا    69 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ املاف
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یویة الكربى - الفرع الثاين ٓس ة ا ت االٕجرام ا الروسیة و التنظ   76 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ املاف

ٔخرى - الفرع الثالث ة  ت إجرام   83 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الاكرتالت و تنظ

ت  - املطلب الثاين ةاالٕ ٓلیات منو التنظ   88 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جرام

ٔول ارشة - الفرع ا   88 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٓلیات م

ارشة - الفرع الثاين ري م   90 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٓلیات 

دود - الفصل الثاين  ل رة    203- 92ــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ صور اجلرمية املنظمة العا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ متهید   93 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٔول  ٔموال - املبحث ا   128 -  94 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جرمية غسیل ا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   95ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ متهید ــــــــــــــــــ

ٔول  ٔموال -املطلب ا   96 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ االٕطار العام جلرمية غسیل ا

ٔول ٔموال - الفرع ا ٔراكهنا ،تعریف غسل ا    96 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ طبیعهتا و 

ٔموال -الفرع الثاين    104ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ االٕطار العميل جلرمية غسل ا

ٔموال -الفرع الثالث  ر معلیات غسل ا ٓ   110 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عوامل و 

ٔموال -املطلب الثاين    114 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٓلیات ماكحفة معلیات غسل ا

ٔول  ولیة -الفرع ا ات ا   114 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ىل صعید االتفاق

ولیة -الفرع الثاين   117 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ىل مستوى الهیئات ا

ريیجرمية غس  -ع الثالث الفر  رشیع اجلزا ٔموال يف ال   125ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ل ا

درات - املبحث الثاين  ري املرشوع  جتار    153 -  129 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جرمية 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   130ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ متهید ــــــــــــــــــ

ٔول درات - املطلب ا ري املرشوع  جتار   131 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مفهوم جرمية 
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ٔول درات - الفرع ا ري املرشوع   جتار    131 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تعریف 

ري املرشوعٔراكن جرمية  -الفرع الثاين    134 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ درات جتار 

جتار -الثالث الفرع  ر النامجة عن جرمية  ٓ   137 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ درات ري املرشوع ا

ولیة ملاكحفة  - املطلب الثاين ري املرشوع اجلهود ا دراتجتار   139 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ا

ٔول ولیة - الفرع ا رشیعات و الهیئات ا  139 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ال

جتار  - الفرع الثاين رشیعات العربیة اخلاصة مباكحفة    147 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دراتري املرشوع ال

جتار -الفرع الثالث  ر يف ماكحفة    150ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  درات ري املرشوع  ود اجلزا

رشجرمية  -  املبحث الثالث   184 -  154 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جتار يف ال

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ متهید   155ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

ٔول رش ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ - املطلب ا جتار يف ال ة لالٕ   156ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ املظاهر اخلارج

ٔول  رشمفهوم  -الفرع ا   156 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جتار يف ال

رشٔشاكل جرمية  -الفرع الثاين    165 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جتار يف ال

ولیة ملاكحفة  -املطلب الثاين  جتار اجلهود ا رشيف جرمية    173 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ال

ٔول  جتار  -الفرع ا ٔسايس ملاكحفة  اصيف االٕطار القانوين ا ٔش   173 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ا

ٔشاكل جرمية االٕجتار   -الفرع الثاين  رشيف صكوك دولیة ملاكحفة    177 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ال

جتار  -الفرع الثالث  رش جرمية  رييف ال رشیع اجلزا   182 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يف ال

ة ) ـ جرمية هتریب املهاجرن –املبحث الرابع  ري املرشو  203 -  185 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( الهجرة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   186ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ متهید ــــــــــــــــــ

ٔول  ري هال االٕطار العام جلرمية هتریب املهاجرن (   -املطلب ا ةجرة   187 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)  املرشو

ٔول    187ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمفهوم جرمية هتریب املهاجرن  –الفرع ا

ريجرمية هتریب املهاجرن (ٔسباب  -الفرع الثاين  ةالهجرة   193 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــها ٔخطار و  ) املرشو
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ويل التعاون -املطلب الثاين  ة ري الهجرة( املهاجرن هتریب جرمية ماكحفة جمال يف ا   196 ــــــــــــــــ )املرشو

ٔول  ع هتریب املهاجرن عن طریق الرب والبحر و -الفرع ا   196 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجلو روتوول م

ٔخرى - الفرع الثاين   199 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ود دولیة 

ر يف ماكحفة هتریب املهاجرن - الفرع الثالث   200 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ود اجلزا

دود  -  الفصل الثالث ل رة  ويل يف ماكحفة اجلرمية املنظمة العا   292 -  420 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التعاون ا

   205 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ متهید

ٔول  دود –املبحث ا ل رة  ولیة يف ماكحفة اجلرمية املنظمة العا   253 -  206 ــــــــــــــــــــــــــــ دور املنظامت ا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمتهید     207ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

ٔول  دة يف ماكحفة  -املطلب ا مم املت ٔ دوددور ا ل رة    208ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  اجلرمية املنظمة العا

ٔول  دة -الفرع ا ٔمم املت ظومة ا   208 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ م

ةال  -الفرع الثاين ري احلكوم دة و املنظامت  مم املت ٔ   220ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ واكالت املتخصصة التابعة ل

لريمو  -الفرع الثالث  ة  دة واتفاق ٔمم املت الل مؤمترات ا   230ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التعاون من 

دودود املنظامت االٕ  -ملطلب الثاين ا ل رة    239ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  قلميیة يف ماكحفة اجلرمية املنظمة العا

ٔول ٔورويب -الفرع ا ىل الصعید ا   240ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  اجلهود املبذو 

ول العربیة -ع الثاين الفر  امعة ا ىل مستوى     244ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  اجلهود املبذو 

ة  -الفرع الثالث  ٔفریقي و مجمو ول الصناعیة السبع الكربحتاد ا   250 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(G7)  ا

دود  -  املبحث الثاين ل رة     277 -  254ــــــــــ ـــــــــــــــــ التعاون الرشطي يف جمال ماكحفة اجلرمية املنظمة العا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمتهید   255ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

ٔول  ظ -املطلب ا ولیة ( االٕ م   256ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )  نرتبولمة الرشطة اجلنائیة ا

ٔول    256 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالٕطار العام ملنظمة االٕنرتبول   -الفرع ا
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زة  –الفرع الثاين  ظمة االٕ ٔ   258 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنرتبول م

رامج   -الفرع الثالث دود  نرتبول يف جمال ماكحفة اجلرمية املنظمةاالٕ ٔدوات و  ل رة    264 ـــــــــــــــــــــــــــــــالعا

ٔورويب ) -الثاين املطلب  قلميي ( التعاون ا   272 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التعاون الرشطي االٕ

ٔول  ات -الفرع ا الل االتفاق   272 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التعاون الرشطي من 

وروبیة (الیوروبول ) -الفرع الثاين  ٔ ظمة الرشطة ا الل م   274ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  التعاون الرشطي من 

زة القضائیة -الفرع الثالث  ٔ الل  ا   276ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  التعاون من 

دود -  املبحث الثالث ل رة  ويل يف ماكحفة اجلرمية املنظمة العا   292 -  278 ــــــــــــــــــــــــــ وسائل التعاون ا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمتهید    279ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٔول  رمني -املطلب ا   280 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سلمي ا

ٔول رمني و طبیعته - الفرع ا سلمي ا   280 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مفهوم 

رمني - الفرع الثاين سلمي ا   283 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٔحاكم 

ولیة املتباد -املطلب الثاين  دة القانونیة و القضائیة ا    286 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ املسا

ٔول  ولیة -الفرع ا دة القضائیة ا   287ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  تعریف املسا

ولیة -الفرع الثاين  دة القضائیة ا   287ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ صور املسا

دود -املطلب الثالث  ل رة  ٔموال املتحص من اجلرمية املنظمة العا    290 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مصادرة ا

ٔول  ٔموال -الفرع ا   290 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ االٕطار القانوين ملصادرة ا

ملصادرة -الفرع الثاين ويل اخلاص     291 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ االٕجراءات املتبعة يف جمال التعاون ا

بیة -الرابع املطلب  ٔج ٔحاكم ا ذ ا   292 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تنف

  296 -  293 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اخلامتة



                                                                                            الفھرس 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مكافحة الجریمة المنظمة العابرة للحدود في التشریع الدولي 325 
 

  317 -  297 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جعااملر قامئة 

  324 -  318 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفهرس

  


