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

מיגל אנחל מורטינוס
לאות כבוד למדינאי דגול, שר החוץ ושיתוף הפעולה של ספרד, המוביל את ארצו אל עתיד מבטיח, 

בקדמו את הביטחון, הדמוקרטיה והשלום; בהערכה לדיפלומט רב-פעלים, עטור אותות כבוד,
אשר מילא במסירות רבה תפקידים רבים כנציג ארצו ברחבי תבל; לנציג המיוחד הראשון של האיחוד 

האירופי לתהליך השלום במזרח התיכון, שעשה לילות כימים במאמץ למציאת דרכי שלום לסיום
הסכסוך, מתוך נחישות ומחויבות עמוקה; מתוך הכרת תודה לידיד אמת של מדינת ישראל, מייסד

בית ספרד-ישראל - גוף יחיד ומיוחד האמון על קידום התרבות והמורשת היהודית בהיסטוריה של 
ספרד - שהשקיע מזמנו וממרצו למען צירופה של ישראל לתכנית המסגרת למחקר ופיתוח של האיחוד 

האירופי ולאימוץ החלטת האומות המאוחדות בדבר קיום יום הזיכרון הבינלאומי להנצחת קרבנות 
השואה; ועל מאבקו הבלתי-מתפשר לקידום הבנה הדדית בין מדינת ישראל והאיחוד האירופי בכלל 

וספרד בפרט ולהעמקת שיתוף הפעולה, למען קידום הדור הבא,
ולהעניק לו 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

H.E. Miguel Ángel Moratinos
In acknowledgement of a distinguished statesman, Minister of Foreign Affairs and 

Cooperation of Spain, who is leading his country towards a bright future by promoting 
security, democracy and peace; with esteem for an indefatigable diplomat, recipient of many 

honors, who has represented his country throughout the world with sincere dedication;
in recognition of the first European Union Special Representative for the Middle East
Peace Process, who has worked with true commitment for a peaceful end to the conflict;
in profound appreciation of a veritable friend of the State of Israel, founder of the Casa 
Sefarad-Israel – a unique institution which promotes the contribution of Jewish culture
and heritage to the history of Spain – who has invested his time and energy in enabling

Israel to join the EU Framework Programme for Research and Technological Development 
and in initiating the United Nations resolution designating an International Holocaust 

Remembrance Day; and for his uncompromising struggle in promoting mutual 
understanding between the State of Israel and the European Union in general, and Spain
in particular, and the strengthening of cooperation for the benefit of the next generation,

by conferring upon him the degree of

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

May 11, 2010 כ”ז באייר תש”ע


