سعادة السيد سعيد بن حممد الفيحاني
رئيس املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان

اهلاتف(+973) 17 111 666 :
الربيد اإللكرتونيsmf@nihr.org.bh :

 -الفاكس:

(+973) 17 111 600

املؤهالت العلمية:
 ماجستري يف العلوم السياسية من جامعة أوهايو -الواليات املتحدة األمريكية (.)3891
 بكالوريوس يف العلوم السياسية -جامعة كنكورديا  -مونرتيال  -كندا (.)3893
املناصب احلالية:
 رئيس املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان  -منذ أبريل .7132
املناصب األخرى:
 جملس حقوق اإلنسان  -جنيف:
 عضو اللجنة االستشارية جمللس حقوق اإلنسان .7132- 7137 وزارة شئون حقوق اإلنسان  -مملكة البحرين:
 وكيل وزارة شؤون حقوق اإلنسان .7137 - 7133 وزارة اخلارجية  -مملكة البحرين:
 سفري مبكتب معالي وزير اخلارجية ،وزارة اخلارجية .7133 - 7112 سفري مبكتب وزير الدولة للشئون اخلارجية .7112-7112 مندوب مملكة البحرين الدائم لدى مكتب األمم املتحدة جبنيف .7112 -7113 سفري غري مقيم لدى مجهورية النمسا .7112 -7117 مندوب البحرين الدائم لدى مكتب األمم املتحدة بفيينا .7112 -7113 مندوب البحرين الدائم لدى منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية  -جنيف .7112 -7113 مندوب البحرين الدائم لدى منظمة التجارة العاملية  -جنيف .7112 - 7113 -قنصل عام البحرين لدى االحتاد السويسري .7112 -7113

-

مستشار مبكتب معالي وزير اخلارجية .7113 -3888

سكرتري أول مبكتب معالي وزير اخلارجية .3888-3882
قنصل البحرين يف نيويورك .3881 - 3881
سكرتري أول ،البعثة الدائمة ململكة البحرين لدى األمم املتحدة  -نيويورك .3881-3899
سكرتري ثاني ،البعثة الدائمة ململكة البحرين لدى مكتب األمم املتحدة بنيويورك .3892
نائب القنصل ،قنصلية البحرين العامة ،جنيف .3899 - 3892
سكرتري ثاني بوزارة اخلارجية .3891

املشاركات والدورات.
 شارك يف منتديات واجتماعات عدد من املنظمات الدولية يف الفرتة من  7133-3899منها:جملس األمن الدولي ،واجلمعية العامة لألمم املتحدة ،ومنظمة العمل الدولية ،ومنظمة الصحة
العاملية ،منظمة التجارة العاملية ،اللجنة الدولية للصليب األمحر  ،االحتاد الدولي جلمعيات
الصليب األمحر واهلالل األمحر ،منتدى كرانز مونتانا.
 االجتماعات التأسيسية والدورة األوىل جمللس األمم املتحدة حلقوق اإلنسان .7112-7112 نائب رئيس جلنة حقوق اإلنسان عن إقليم آسيا ،الدورة الستني( 7111 ،املنصب الوحيد الذياستلمه خليجي منذ نشأة اللجنة عام  3812حتى إلغائها عام .(7112
 دورة يف قانون الالجئني الدولي ،نظمته املؤسسة الدولية للقانون اإلنساني واملفوضية الساميةلألمم املتحدة حلقوق اإلنسان ،سان رميو ،إيطاليا.3892 ،
املهمات اخلاصة:
 إعادة البحارة البحرينيني من دولة قطر.7131 ، إعادة املواطنني البحرينيني احملتجزين يف إسرائيل من خالل رئاسة بعثة للتفاوض معاإلسرائيليني لإلفراج عنهم ،يوليو .7118
 التفاوض لإلفراج عن املعتقلني البحرينيني يف غوانتانامو.7111 ، تغطية الغزو العراقي لدولة الكويت يف جملس األمن الدولي ،نيويورك.3881-3881 ،األومسة:
 وسام الكفاءة  - 7137مقدم من حضرة صاحب اجلاللة امللك محد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة
البحرين.

