
 �e Senate and the Executive Committee of  Ben-Gurion University of the Negev
 hereby resolve to honor

 Prof. Irwin Cotler
In recognition of an illustrious legal scholar who has dedicated himself to upholding justice and protecting the rights 
of all people; with admiration for the Chairman of the Raoul Wallenberg Centre for Human Rights, for his struggle 
against oppression wherever it may be found; with appreciation for an advocate of liberty, for his relentless endeavors 

on behalf of political prisoners and all those denied their freedom of speech, who has been extensively recognized for his 
work; with the utmost respect for a visionary leader who, during his tenure as Canada's Minister of Justice and Attorney 

General, led groundbreaking legislation in aid of the struggle against racism and hate, and transformed the Canadian 
judicial system into an exemplar of equality; in gratitude to a true friend of the State of Israel, whose actions embody 
all that is good and noble in the humanistic values of Judaism; and with esteem for a peace maker, who has worked 
tirelessly to attain equality for all, regardless of ethnicity, gender and sexual orientation, and has as a result, made the 

world a better place,

 by conferring upon him the degree of

 DOCTOR PHILOSOPHIAE HONORIS CAUSA
 with all the rights and privileges pertaining thereto

הסנאט והוועד המנהל של אוניברסיטת בן≠גוריון בנגב 

גמרו אומר לכבד את

פרופß ארווין קוטלר 
בהוקרה למשפטן מהולל שהקדיש את חייו לקידום הצדק ולשמירת זכויותיהם של כל בני האנושª מתוך הערכה עמוקה לעומד 

בראש מרכז ראול ולנברג לזכויות האדם¨ על מאבקו חוצה הגבולות בכל דיכוי באשר הוא ועל חתירתו האיתנה להשבת חירותם של 

אסירים פוליטיים ולטובת כל מי שחופש הביטוי נגזל ממנו¨ ואשר על כן עוטר באותות כבוד רביםª למנהיג בעל≠חזון¨ שבכהונתו כשר 

המשפטים והתובע הכללי של קנדה הפליא לקדם חוקים פורצי דרך למיגור השנאה והגזענות¨ ואשר בהשראתו היה בית המשפט 

בארצו למופת של שוויוניותª לאות תודה לידיד אמת של מדינת ישראל¨ אשר בפועלו מגלם את היפה והנאצל ביהדות ובערכי 

ההומניזם ואהבת האדם שבהª ולאות כבוד לאדם רודף שלום¨ שפועל ללא לאות למען שוויון¨ ללא הבדלי לאום¨ מין או נטייה מינית¨ 

ובכך הופך את העולם למקום טוב יותר¨ 

ולהעניק לו את התואר

דוקטור לפילוסופיה לאות כבוד
על כל הזכויות והכבוד הכרוכים בתואר זה
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Rector
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