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

ד”ר דברוורק זווידי
לאות הוקרה עמוקה למנהיגה עולמית בתחום בריאות הציבור והמאבק במחלת האיידס; לאימונולוגית מצטיינת 

המקדישה את חייה לפיתוח אסטרטגיות ותוכניות התערבות חדשות ולמלחמה במגפות הקשות הפוגעות במיליוני
בני אדם ברחבי העולם, ובעיקר באפריקה; לאות כבוד לאישה בעלת חזון המנהיגה ומובילה תוכניות מחקר, טיפול, 

מניעה וחינוך במולדתה, אתיופיה, ובעשרות מדינות מתפתחות מזה שלושה עשורים, במסגרת ארגון האומות 
המאוחדות, ארגון הבריאות העולמי, הבנק העולמי ובתפקידה הנוכחי כמשנה למנהל הכללי של הקרן העולמית 

למלחמה באיידס, בשחפת ובמלריה; בהערכה רבה לפעילה חברתית הנאבקת להאיר את הקשרים שבין מגדר, רווחה, 
חינוך, בריאות ופיתוח כלכלי; ובהצדעה לתרומתה החשובה לשינוי מדיניות ולקידום שיתופי פעולה בין מדינות 

וארגונים רב-לאומיים, למען בריאותם ורווחתם של נשים, גברים וילדים באשר הם,
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

Dr. Debrework Zewdie
In deep appreciation of a world leader in the field of public health and the fight against 

AIDS; in recognition of an outstanding immunologist who devotes her life to developing 
novel strategies and efficient intervention programs in fighting epidemics that affect 

millions of people throughout the world, and especially in Africa; with deep esteem for 
a visionary woman who has led research programs and numerous treatment, prevention 

and education projects in her homeland, Ethiopia, as well as in many developing countries 
during the last three decades under the auspices of the United Nations, the World Health 
Organization, the World Bank and in her current position as deputy general manager of 

the Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria; in acknowledgement of a social 
activist who seeks to shed light on the connections between gender, welfare, education, 
health and economic development; and in recognition of her significant contribution 

to policy change and promotion of collaboration between countries and multi-national 
organizations for the health and welfare of women, men and children everywhere,

by conferring upon her the degree of

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