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 مختلف التعريفات الجريمة االقتصادية تمييزاً بأثرها الضار على االقتصاد والحقوق ذات            تحدد
 القومي والموارد والثـروات، وبـذلك   القيمة المالية من حيث حماية األموال العامة واالقتصاد 

تشكل الجريمة االقتصادية بالبعد القانوني انتهاكاً للقانون وتهديداً للمـصلحة العامـة بالبعـد              
االقتصادي، ونظراً للتطور التشريعي في هذا المجال تـم إفـراد فـصل خـاص بـالجرائم                 

صدار قـانون عقوبـات     االقتصادية في قانون العقوبات واتخذت بعض الدول نظاماً خاصاً بإ         
هذا الواقع حدا بـاألمم     . خاص بالجرائم االقتصادية استقالالً وتمييزاً عن جرائم القانون العام        

المتحدة والكثير من الدول والمنظمات إلى التنبيه والعمل على التصدي إلى مكافحة الجـرائم              
من االتفاقيات الدوليـة  االقتصادية بمختلف الوسائل واألساليب، وفي هذا السياق أبرمت العديد      

لمكافحة الجرائم االقتصادية من خالل فرض التزامات قانونية على الـدول فـي المـساعدة               
القانونية والتعقب وتسليم المجرمين وإدخال هذه الجرائم في بنية القانون الداخلي، لذا سـوف              

حـة الجـرائم   تسعى هذه الدراسة بالعرض والتحليل إلى بيان آليات التعاون الدولي فـي مكاف         
  .االقتصادية ومدى فاعليتها
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             Define the different definitions of economic crime discrimination 

of its damaging impact on the economy and the rights of financial value 

in terms of protecting Mawal public and the national economy, resources 

and wealth, and thus constitute a crime of economic dimension of the 

legal violation of the law and a threat to the public interest to the 

economic dimension, given the evolution of the legislative in this area 

members of a special chapter economic crimes in Penal Code and some 

countries have taken a special system to issue a special penal code 

offenses and economic independence as opposed to common law 

offenses. This fact prompted the United Nations and many countries and 

organizations to the alarm and action to address anti-economic crimes 

through various means and methods, and in this context has concluded 

many international conventions to combat economic crime by imposing 

legal obligations on States in the prosecution and the tracking and 

extradition and the introduction of such crimes in the structure of 

domestic law, so this study will seek to supply and analysis to the 

statement of mechanisms for international cooperation in the fight against 

economic crimes and the extent of their effectiveness 


