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  تعریف سلسلة التورید وخطر اإلرھاب
  
ي أدت بدورها إلى الحاجة لتعريف مفرطة في القوانين واللوائح التلقد أدى خطر اإلرهاب إلى زيادة  

ى الحصول على تعريف واضح متجانس ومن وجهة نظرنا حتى يتسن.  لما يجب السيطرة عليهواضح
لألنشطة التجارية والعمليات التجارية المطلوب تغطيتها فيما يتعلق بسلسلة التوريد نحتاج إلى إطار 

 فالتعريفات الواضحة الشاملة ليست سهلة المنال ولكن هناك ،معه به أكثر لنعمل بصورةعمل ملموس 
 . لتنفيذهالقانونحاجة إلى هناك  أن  وهوشيء واحد واضح،

  
ومات إلى دراسة عدد من المسائل قبل سن التشريعات لتضم ما يجب وما ال يجب إدخاله كوتحتاج الح
 . في القانون

 
من ف ،تحت تهديد اإلرهاب" سلسلة التوريدل"عام مبدأ ف  من الضروري أن نعر،ومن وجهة نظرنا

 واضح يصعب السيطرة على  وبدون تعريف، األخطارهاالتي تكمن فيالضروري تعريف األماكن 
التعريف الواضح لموقف أو طرف عما إذا كان المناطق التي قد يتواجد فيها الخطر في حالة عدم 

  ."سلسلة التوريد"واقعاً داخل 
 

تجارة على الصعيد الويتجلى من أبحاثنا في هذا الميدان، أن هناك إطارا عمل رئيسيان مستخدمان في 
ل التجاري والثاني هو إطار العمل القانوني إذ تقوم األطراف بإبرام  األول هو إطار العم.األوسع

ويتم تنظيم إطار العمل التجاري من خالل . العقود بأنواعها المختلفة التي تشكل إطار العمل التجاري
إطار العمل القانوني الذي يتكون من عدة أنواع من القوانين متوقفاً على منطقة السلطان القضائي 

  . هذه القوانيناق فيهطبالذي تُ
 

ومن المحق .  ولكن كشبكات ال تعمل كسالسلافإنهمكونات كل منهما، و العمل وعندما ندرس إطاري
أن نقول أن المشكلة ربما تكمن هنا في محاولة إيجاد تعريف شامل ينطبق على سلسلة التوريد وليس 

  .على شبكة التوريد
 

سلسلة (في محاولة إيجاد تعريف ينطبق داخل إطاري العمل المحددين نقترح بأن تكون شبكة التوريد 
هي العملية التي من خاللها تترابط األطراف تعاقدياً في التجارة مع بعضهم البعض تحت ) التوريد

يتم وأن أنواع مختلفة من العالقات التعاقدية وليس بالضرورة أن تكون مترابطة بصورة مباشرة 
ه المختلفة متوقفاً على اتوفقاً إلطار العمل القانوني المكون من القانون بصيغفي نفس الوقت تنظيمها 

  .منطقة السلطان القضائي ذات الصلة
  

وإننا نقدم هذا التعريف كتعريف يعليهونرحب بالتعليقاتق بصورة شاملة طب .  
  



  
  

غة اإلنجليزية، أو األسبانية، أو البلغارية أو الروسية  باللتراسلنايرجى أن إذا رغبت في االتصال بنا 
 info@pysdens.com : على عنوان البريد اإللكتروني التالي
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وال نستطيع أن ننصح أي طرف بأن يعمل بناء على هذه ليست مشورة قانونية : التنصل من المسئولية
ردة في هذا التقرير هي أراء فإن اآلراء الوا. هذا التقرير بدون التشاور أوالً مع محامي متخصص

 . من كتبوها
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