
נשיאת אוניברסיטת בן-גוריון בנגב גמרה אומר להעניק את

אות בן-גוריון למנהיגות

למר חוסה אנחל גוריה
לאות הוקרה למנהיג רב-השפעה, המזכיר הכללי של הארגון לשיתוף פעולה ופיתוח כלכלי )OECD(, העושה רבות 
להעמקת ההבנה הרב-תרבותית, הכבוד ההדדי ושיתוף הפעולה הבינלאומי בנושאים חשובים רבים, מתוך מסירות 
ומחויבות עזה; לאיש החזון, בהצדעה על תרומתו המכרעת להרחבת השפעתו של הארגון בתחומים מגוונים ועל 

שחיזק את קשריו עם כלכלות צומחות ופתח את הדלת לשותפות נוספות, לרבות מדינת ישראל; לאות כבוד למדינאי 
עתיר-מעשים, חבר האקדמיה המלכותית של ספרד למדעי הכלכלה, אשר בתפקידיו כשר החוץ ושר האוצר במקסיקו 

הוביל לבניית הסכמות, דו-שיח ויציבות כלכלית; ומתוך הערכה עמוקה לפועלו הרב למען מטרות נעלות, ביניהן 
קידום הצמיחה וצמצום הפערים החברתיים, המאבק בעוני ואספקת מים לכל אדם, למען רווחה כלכלית וחברתית 

של המין האנושי כולו.

The President of Ben-Gurion University of the Negev
Hereby resolves to bestow upon

His Excellency, José Ángel Gurría
The Ben-Gurion Leadership Award

In recognition of a remarkable leader, Secretary General of the Organization for Economic
Co-operation and Development (OECD), for his committed and dedicated efforts to strengthen 

intercultural understanding, mutual respect and international cooperation; in acknowledgement of a 
visionary who has made essential contributions to extending the OECD’s influence in many fields and who 
has bolstered its ties with emerging economies and opened its doors to new partners, including Israel; with 
esteem for an accomplished statesman, member of the Royal Academy of Economic and Financial Sciences 

of Spain, who while serving in ministerial positions in Mexico, led his country in the spirit of consensus, 
dialogue and economic prosperity; and with deep appreciation of his tireless efforts on behalf of numerous 

noble causes, including advancing economic growth and the reduction of economic inequality, battling 
poverty, and ensuring access to water for all people, for the benefit of all humankind.
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