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املحامي الدكتـور عـمر الجازي حاصل على شهادة الدكتوراة فـي قانـون التحكيـم التجاري الدولي من
( )University of Kent at Canterburyفي اململكة املتحدة عام ( ،)2000وشهادة ماجستير في قانون
التجارة الدولية من ( )London Guildhall Universityفي اململكة املتحدة عام( )1994وحاصل على
شهادة البكالوريوس في القانون من الجامعة األردنية عام ( ،)1992وهو محام متخصص في قوانين
التجارة الدولية وله خبرة مكثفة في مجاالت العقود الدولية والوساطة والتحكيم التجاري الدولي
وامللكية الفكرية وقضايا نزاعات اإلنشاءات ومسائل النقل بشكل عام واملالحة البحرية بشكل خاص،
باإلضافة إلى شؤون املنافسة ومكافحة االحتكار.
 الدكتور الجازي محكم دولي معتمد لدى أبرز مؤسسات التحكيم الدولية وقد شارك كمحكم كرئيس
ً
هيئة تحكيم أو كعضو في هيئات تحكيم في أكثر من  100قضية وطنية وإقليمية ودولية طبقا لقواعد
تحكيم مختلفة.
 شارك الدكتور الجازي في صياغة الكثير من القوانين و األنظمة األردنية املنسجمة مع العديد من
ً
االتفاقيات الدولية املصادق عليها من قبل األردن .باإلضافة إلى أنه كان عضوا في لجنة شئون املنافسة
األردنية التي أسست بموجب قانون املنافسة األردني رقم  49لسنة  2002ملدة أربعة سنوات.
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ً
وهو يمثل اململكة األردنية الهاشمية حاليا لدى هيئة املنافسة لدى غرفة التجارة الدولية
( ) ICC Commission on Competitionفي باريس كما أنه رئيس الجمعية األردنية للمنافسة كما أنه
عضو في هيئة التحكيم لدى غرفة التجارة الدولية (  ) ICC Commission on Arbitrationفي باريس و
عضو في املعهد الدولي لألعمال التابع للغرفة ذاتها  The ICC Institute of World Business Lawوهو
ً
حاليا رئيس جمعية املحكمين األردنيين.
 قام الدكتور عمر الجازي بتقديم العديد من االستشارات القانونية إلى كثير من الشركات متعددة
الجنسيات باإلضافة إلى العديد من الشركات املحلية واإلقليمية فيما يتعلق بالعديد من املوضوعات
القانونية في األردن .باإلضافة إلى ذلك فقد قام بكتابة الكثير من األبحاث و املقاالت فيما يتعلق
ً
بموضوع التحكيم التجاري الدولي .وقد نشر مؤخرا كتاب عن اختصاص هيئات التحكيم في منازعات
االستثمار باإلضافة إلى مشاركته في الكثير من املؤتمرات القانونية املحلية واإلقليمية الدولية حول
التحكيم التجاري الدولي .
 ساهم الدكتور الجازي في أكثر من فريق عامل تحت مظلة غرفة التجارة الدولية ( )ICCوباألخص فريق
العمل املناطة بها مهمة تعديل قواعد تحكيم غرفة التجارة الدولية ،وفريق العمل الذي قام بإعداد
الدليل لإلجراءات الوطنية الخاصة باتفاقية نيويورك لالعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم األجنبية
وفريق العمل الذي وضع دراسة معمقة عن العالقة بين التحكيم والقانون الجزائي وغير ذلك من فرق
العمل.
 الدكتور عمر الجازي مدرج كشريك في مشروع مؤتمر األمم املتحدة للتجارة والتنمية ( ) UNCTAD
املتعلق بتسوية نزاعات التجارة الدولية و االستثمار وامللكية الفكرية .كما وأنه مدرج في قائمة
املحكمين في الكثير من مؤسسات التحكيم البارزة في العالم .وهو مدرج لدى املنظمة العاملية للملكية
الفكرية (  ) WIPOكوسيط ومحكم معتمد لديها .كما أنه كان املمثل الرسمي لألردن لدى لجنة األمم
املتحدة للقانون التجاري الدولي (  )UNCITRALملدة سبع سنين متتالية وشارك في تعديل القانون
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النموذجي للتحكيم الذي وضعته اللجنة املذكورة كما أنه سبق وله أن مثل كمحام أمام هيئات تحكيم
دولية مختلفة مؤسسية وغير مؤسسية .
 وقد حاز على زمالة آيزنهاور ( ) Eisenhower Fellowshipsلعام  2005وذلك ضمن برنامج املنطقة
العربية وهو الرئيس الحالي لجمعية زمالء إيزنهاور في األردن ،وزمالة ايزنهاور هي برنامج دولي يسعى
ً
ً
لتدريب القادة الدوليين وتقريب وجهات النظر حول العالم .كما وكان عضوا مؤسسا في منظمة القادة
العرب الشباب (.)Young Arab Leaders
 الدكتور الجازي هو عضو في اللجنة الفنية الدائمة ملراجعة تفسير عقد املقاولة املوحد للمشاريع
اإلنشائية التي يرأسها وزير األشغال العامة واإلسكان في األردن ،كما أنه عضو في لجنة تصنيف
املقاولين في وزارة األشغال والعامة واإلسكان.
 الدكتور عمر الجازي محاضر غير متفرغ في العديد من املؤسسات األكاديمية والتعليمية في األردن،
فهو محاضر في املوضوعات التالية :حق املؤلف ،التشريعات التجارية ،البيئة القانونية التجارية
لألعمال ،عقد النقل البحري ،القانون التجاري ،قانون الشركات واإلفالس ،وتاريخ القانون ،والوسائل
ً
البديلة لتسوية النزاعات في مجال امللكية الفكرية ،كما أنه يشغل حاليا منصب رئيس مجلس أمناء
جامعة ّ
عمان العربية ،وهي جامعة خاصة انشئت في العام  1999تختص بالدراسات الجامعية العليا.
 والى جانب النشاطات القانونية السالفة الذكر ،فانه يشغل عضوية مجلس إدارة شركة تطوير
العقبة املساهمة الخاصة املحدودة التي أسست بالشراكة بين الحكومة األردنية وسلطة منطقة
العقبة االقتصادية الخاصة .وهو يمثل الحكومة األردنية فيها عن القطاع الخاص ،ومن الجدير
بالذكر أن من املهام األساسية للشركة املذكورة تطوير وإدارة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة بما
ً
في ذلك ميناء العقبة ،ومطار امللك الحسين الدولي ،واملرافق العامة واألراض ي ،كما أنه كان عضوا في
مجلس إدارة هيئة التأمين في األردن وهي السلطة الرقابية على أعمال التأمين في األردن ملدة خمس
ً
سنوات متتالية كما أنه كان عضوا في أول مجلس إدارة لصندوق االئتمان العسكري ملدة أربع سنوات
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والذي يرأسه رئيس هيئة األركان املشتركة للقوات املسلحة األردنية وعضو مجلس إدارة مؤسسة عبد
الحميد شومان وهي مؤسسة ثقافية تعني بالشباب والشرائح األخرى من املجتمع األردني ،تأسست
سنة  ،1978وقد شكلت مؤسسة عبد الحميد شومان منذ إنشائها ظاهرة ثقافية علمية في الوطن
ً
العربي ،وتطورت هذه املؤسسة بحيث غدت تمثل مؤشرا للدور الذي يمكن أن يقوم به القطاع
الخاص في مجال دعم الثقافة والعلوم والفنون وإشاعة الفكر العلمي ،باإلضافة إلى عضوية في
مجالس إدارة شركات رائدة في األردن مثل شركة العقبة للمطارات ملدة خمس سنين ،كما أنه عضو
مجلس إدارة وأمناء مؤسسة امللكة رانيا للتعليم والتنمية والتي ترأسها جاللة امللكة رانيا العبد هللا
املعظمة ،وعضو سابق في مجلس إدارة مجموعة كادبي االستثمارية والتي تأسست لتعمل كذراع
تجاري واستثماري ملركز امللك عبدهللا الثاني للتصميم والتطوير ويشمل نطاق عملها خمسة قطاعات
تتمثل في اآلليات والصناعات الثقيلة ،ومعدات القوات ،واألسلحة والذخيرة ،واإللكترونيات
واإللكتروبصريات ،باإلضافة لقطاع الخدمات املساندة ،وهو عضو أيضا في محكمة التحكيم الدائمة
ً
ً
في الهاي وعضوا سابقا في مجلس أمناء املركز الوطني لحقوق اإلنسان وهي مؤسسة وطنية تمارس
نشاطاتها وفعاليتها الفكرية والسياسية واإلنسانية املتعلقة بحقوق اإلنسان في األردن وفق مبادئ
باريس األممية.
 الدكتور عمر الجازي عضو في نقابة املحامين األردنيين منذ عام  1992ومحكم مجاز أمام محاكم
مركز دبي املالي العالمي ( )DIFC Courtsعضو في نقابة املحاميين الدوليين ( ،(IBAوعضو في مجمع
املحكمين في بريطانيا )  ، )Chartered Institute of Arbitratorsوعضو في اللجنة الوطنية األردنية
لغرفة التجارة الدولية ،وعضو سابق في الهيئة التنسيقية للمحكمين الشباب في مجمع املحكمين في
بريطانيا ،وعضو مجلس إدارة املجمع العربي للملكية الفكرية ،وعضو مجلس إدارة جمعية املجمع
العربي للوساطة والتحكيم في امللكية الفكرية ،وعضو جمعية الشؤون الدولية  ،وعضو الجمعية
األردنية البريطانية ،وعضو جمعية الصداقة األردنية الجنوب أفريقية ،وعضو هيئة إدارية جمعية
الشرق األوسط للقانون الدولي ،وعضو مجلس األعمال األردني االيرلندي و نائب رئيس جمعية حوكمة
ً
الشركات في األردن سابقا وعضو مجلس إدارة في جمعية الشفافية األردنية .وعضو محكمة لندن
ً
للتحكيم الدولي ( )LCIAوهو حاليا عضو مجلس إدارة بنك األردن دبي اإلسالمي .
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 اختير الدكتور الجازي من قبل مجلة " "MEEDفي العام  2009من بين أكثر ست شخصيات بارزة في
مجال القانون التجاري في األردن ،كما وأدرج في دليل " "Who`s Whoللمحامين املحليين والدوليين في
الجزء املتعلق بالتحكيم التجاري ،كما وتم إدراجه في دليل " "The Legal 500 Directoryالعالمي
ملكاتب املحاماة ،كما ويمثل الدكتور الجازي حكومة اململكة األردنية الهاشمية لدى العديد من هيئات
التحكيم الدولية ،كما ويمثل الدكتور الجازي هيئة الطاقة الذرية األردنية كمحامي ومستشار قانوني
إلنجاز مشروع الطاقة النووية في اململكة األردنية الهاشمية ،كما أنه قاد الفريق التفاوض ي للحكومة
األردنية إلبرام اتفاقية امتياز الستكشاف وتعدين اليورانيوم مع الجانب الفرنس ي ،وتم تعيين الدكتور
الجازي كمستشار قانوني من قبل املرصد العالمي لألخالق املهنية التابع ملنظمة األمم املتحدة للتربية
والعلم والثقافة (اليونسكو) في باريس ،كما وقد تم تعيينه كمستشار في قوانين النقل من قبل لجنة
األمم املتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا ( اإلسكوا).
ً
 أما على الصعيد املحلي فالدكتور الجازي كان عضوا في لجنة الحوار الوطني التي تشكلت بقرار من
مجلس الوزراء عام  2011والتي تشكلت في ظرف وطني حاد وفي محيط جغرافي ملتهب وذلك لتكوين
حوار وطني مكثف حول مختلف التشريعات التي تتعلق بمنظومة العمل السياس ي ومراجعتها،
ً
للتوصل إلى األهداف التي تسعى الدولة إلى تحقيقها،كما وكان عضوا في لجنة مصغرة ابثقت عنها
لصياغة قانون انتخاب جديد ،كما واختير الدكتور الجازي كأحد أربع خبراء لصياغة االستراتيجية
الوطنية ملكافحة الفساد في األردن ،كما واختير كأحد أربع خبراء وضعوا تقرير حوكمة الشركات في
األردن لصالح البنك الدولي ،كما وكان أحد الخبراء الثالث الدوليين والذين أعدو دراسة جدوى إلنشاء
ً
ً
صناديق رؤوس األموال املغامرة في األردن ،كما وكونه عضوا سابقا في اللجنة الخاصة لوضع
ً
ً
استراتجية مكافحة البطالة والفقر في األردن ،كما وكان الدكتور الجازي عضوا سابقا في مجلس كلية
الحقوق في الجامعة األردنية ،وعضو سابق في مجلس كلية امللك طالل إلدارة األعمال في جامعة األميرة
سمية للتكنولوجيا.
البريد االلكتروني oaljazy@aljazylaw.com :
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