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Abstract
The organized crime has recorded now a day’s great diversity in the
methods of committing. Organized crime constituted a threat to the
security of nations and their economies, carried out by an organization
that seeks to make a profit from drugs and arms trade, monuments and
artefacts and trafficking in persons and human organs, money
laundering and other crimes. Countries are working to coordinate their
efforts because the discovery of this type of crime requires them to go
beyond the boundaries of a single state, and therefore different laws
and regulations between nations are needed.
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