
הסנאט והוועד המנהל של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב גמרו אומר לכבד את

שרי בלייר
לאות כבוד לעורכת דין מצליחה אשר הקדישה קריירה משפטית מבריקה לקידום זכויות אדם ולשוויון בין 

המינים; מתוך הוקרה לבעלת חזון, מייסדת קרן שרי בלייר למען נשים, על חתירתה המתמדת להעצמתן 

ולחיזוקן של בנות המין הנשי, ובמיוחד באפריקה, באסיה ובמזרח התיכון, ועל הסיוע שהיא מגישה להן 

בהשגת עצמאות כלכלית, בפתיחת שערי ההשכלה הגבוהה ובמתן הזדמנויות שוות ליזמות עסקית אשר 

יביאו צמיחה ושגשוג לקהילותיהן, ואשר על תמיכתה הנדיבה בנושאים אלו עוטרה באות הכבוד של 

האימפריה הבריטית; לפעילה חברתית המתנדבת בקשת רחבה של ארגוני צדקה לרבות לתמיכה בנשים 

החולות בסרטן השד, לסיוע לילדים משכבות מוחלשות ולקידום רפורמה בבתי הסוהר; ובהערכה עמוקה למי 

שעושה רבות לקירוב לבבות באזורי סכסוך למען הפצת שלום ואחווה בכל חלקי תבל,
ולהעניק לה את התואר

דוקטור לפילוסופיה לאות כבוד
על כל הזכויות והכבוד הכרוכים בתואר זה

The Senate and the Executive Committee of 
Ben-Gurion University of the Negev 

hereby resolve to honor

Cherie Blair CBE
In recognition of an accomplished barrister who has dedicated her brilliant legal career 

to promoting human rights and gender equality; in appreciation of the visionary founder 
of the Cherie Blair Foundation for Women, which seeks to empower women throughout 
the developing world, especially in Africa, Asia and the Middle East, by helping them 
to gain financial independence, opening the gates to higher education and providing 

equal opportunities for business initiatives that will bring growth and prosperity to their 
communities and societies; with esteem for the recipient of the honor of Commander of the 

Most Excellent Order of the British Empire for her generous support on these issues;
in acknowledgement of a social activist for her personal involvement and volunteer activities 
in a variety of charitable organizations, including those providing support for breast cancer 
patients, helping children from disadvantaged communities and promoting prison reform; 

and in deep appreciation for her efforts to bring people closer together in areas of conflict and 
to spread peace and brotherhood throughout the world,

by conferring upon her the degree of

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