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The University of Haifa pays tribute to Mr. Gurría’s inspiring and impressive leadership 
as Secretary-General of the OECD and his unwavering commitment to multicultural 
dialogue and mutual respect for all people.  The University salutes his commendable 
efforts in promoting economic cooperation through minimization of trade restrictions, 
reducing economic inequality, combating poverty, and investing in human capital 
through better education and health services.

Mr. Gurría’s warm relationship with the University of Haifa is greatly valued. His strong 
support for the State of Israel is contributing significantly to Israeli society through 
bridging social gaps and improving economic conditions for citizens.

The University of Haifa is dedicated to academic excellence coupled with social 
responsibility. Many students are actively involved in various community development 
and assistance programs in the Faculty of Social Welfare and Health Sciences. University 
of Haifa students are being groomed as agents of social change and for leadership roles 
in society.
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טקס הענקת
תואר דוקטור לפילוסופיה לשם כבוד

למר אנחל גוריה
®OECD© מזכיר כללי של הארגון לשיתוף פעולה ולפיתוח כלכלי

ט“ו בכסלו תשע“א¨ ≥≥ בנובמבר ∞±∞≥

אוניברסיטת חיפה מוקירה את מנהיגותו המרשימה ומעוררת ההשראה של מר אנחל 
  Æהאדם בני  כל  בין  הדדי  ולכבוד  רב�תרבותי  לדיאלוג  האיתנה  מחויבותו  ואת  גוריה 
האוניברסיטה מצדיעה למאמציו הראויים לשבח למען קידום שיתוף פעולה כלכלי¨ תוך 
צמצום ההגבלים העסקיים¨ הקטנת אי השוויון הכלכלי¨ המלחמה בעוני¨ וההשקעה בהון 

 Æהאנושי באמצעות חינוך ושירותי בריאות איכותיים

אוניברסיטת חיפה מודה למר אנחל גוריה על ידידותו ותמיכתו במדינת ישראל ועל הקשר 
החם והאמיץ עם האוניברסיטה¨ הפועלת רבות לצמצום הפערים ולמיגור העוני בחברה 

 Æהישראלית¨ באמצעות תכניות אקדמיות וחברתיות

אוניברסיטת חיפה מחנכת את תלמידיה לרתום את הידע אותו הם רוכשים באקדמיה 
 Æלטובת תרומה לקהילה¨ ומעודדת אותם להעמיד את כישוריהם ואת מרצם למען החברה
הבולטים  מערכיה  כאחד  לקהילה  הסיוע  את  המציבה  זו¨  חינוכית  מפילוסופיה  כחלק 
בפקולטה  מעשית  והכשרה  לימוד  מסלולי  מגוון  מפעילה  האוניברסיטה  והחשובים¨ 

Æלמדעי הרווחה והבריאות לצד פרויקטים של מעורבות חברתית



  אנחל גוריה
אנחל גוריה ©נולד ב�∞πµ± בטמפיקו¨ מקסיקו® 
קיבל לידיו את הנהגת הארגון לשיתוף פעולה 
ופיתוח כלכלי ©OECD® לאחר קריירה מרשימה 
בשירות הציבורי¨ במהלכה כיהן פעמיים כשר 

 Æבארץ מולדתו

כהונתו כשר החוץ של מקסיקו  לאורך שנות 
הדיאלוג  את  גוריה  מר  ביסס   ¨®±ππ∏≠±ππ¥©
ואת בניית הקונצנזוס כאבני היסוד של גישתו 
לזכותו  זקף  הוא   Æגלובליים נושאים  לקידום 
האוצר  שר  היותו  בתקופת  משמעותי  הישג 
את  להוביל  הצליח  כאשר   ¨®≤∞∞∞≠±ππ∏©
ופיתוח  הוא מכהן כמזכ“ל הארגון לשיתוף פעולה   ≤∞∞∂ כלכליתÆ מאז שנת  ליציבות  מקסיקו 
תוך  כלכלית¨  בנושאי מדיניות  עולמי  כלל  ולדיאלוג  לדיון  לחיזוק תפקידו כמוקד  ותורם  כלכלי 

Æקידום המודרניזציה והרפורמה הפנימיות בארגון

והוא משקיע  גוריה¨ הפך המאבק בעוני לגולת הכותרת של פעילות הארגון¨  בהנהגתו של מר 
בקידום צמיחה כלכלית ובמיגור העוני באמצעות יצירת מקומות עבודה¨ שיפור הנגישות לתשתיות 
חברתיות איכותיות והגדלת התוצרת החקלאיתÆ הארגון אף הרחיב את מספר המדינות החברות 
שכלכלתן  מדינות  עם  קשריו  חיזוק  תוך  וסלובניה¨  ישראל  אסטוניה¨  צ‘ילה¨  את  אליו  וצירף  בו 

 Æמתפתחת¨ ביניהן ברזיל¨ סין¨ הודו¨ אינדונזיה ודרום אפריקה

כחלק ממעורבותו העמוקה בקידום נושאים הקשורים למים¨ עמד מר גוריה בראש כוח המשימה 
הבינלאומי לטובת ”מימון מים לכולם“¨ שמטרתו לספק המלצות למימון אספקת מים למקומות 
שונים בעולםÆ הוא חבר בחבר הנאמנים המייעץ ל“מרכז הבינלאומי לחדשנות בממשל“ והיה 
הזוכה הראשון בפרס  ”גלובליסט השנה“ המוענק בקנדה¨ בזכות מאמציו לקידום שיתופי פעולה 

   Æבינלאומיים¨ למניעת אפליה ולעידוד המודעות הגלובלית לסוגיות חובקות עולם

בכלכלה  שני  ותואר  ©מקסיקו®  אונם  מאוניברסיטת  בכלכלה  ראשון  תואר  בעל  הינו  גוריה  מר 
אנגלית¨  צרפתית¨  ספרדית¨  ביניהן  רבות¨  שפות  דובר  הוא   Æ®בריטניה© לידס  מאוניברסיטת 

 Æפורטוגזית¨ איטלקית וגרמנית

Æאנחל גוריה נשוי לד“ר לולו קוינטנה¨ רופאת עיניים נודעת¨ ולהם שלושה ילדים בוגרים

Angel Gurría 
Angel Gurría, born in 1950 in Tampico, Mexico, came to the OECD following a 
distinguished career in public service, including two ministerial posts.

As Mexico’s Minister of Foreign Affairs from 1994 to 1998, he made dialogue and 
consensus-building one of the hallmarks of his approach to global issues. From 1998 to 
2000, he served as Mexico’s Minister of Finance and Public Credit, a term marked by 
economic stability. 

As OECD Secretary-General, since 2006, he has reinforced the OECD’s role for global 
dialogue and debate on economic policy i  ssues while pursuing internal modernization 
and reform. Under the leadership of Mr. Gurría, a key initiative of the OECD is the DAC 
Network on Poverty Reduction (POVNET) which promotes economic growth for poverty 
reduction through job creation, better access to social and productive infrastructure, and 
increased agricultural productivity. 

The OECD has expanded its membership to include Chile, Estonia, Israel and Slovenia 
and strengthened links with other major emerging economies, including Brazil, China, 
India, Indonesi  a and South Africa. 

Mr  . Gurría chaired the International Task Force o  n “Financing Water for All” aimed at 
providing recommendations to local governments regarding financing water services and 
agricultural water management.  He continues to be deeply involved in water issues.  Mr. 
Gurría is a member of the International Advisory Board of Governors of the Centre for 
International Governance Innovation, and was the first recipient of the Globalist of the 
Year Award of the Canadian International Council to honour his efforts as a global citizen 
to promote trans-nationalism, inclusiveness, and a global consciousness.  

Mr. Gurría holds a B.A. degree in Economics from UNAM (Mexico), and an M.  A. degree 
in Economics from Leeds University (United Kingdom). He speaks Spanish, French, 
English, Portuguese, Italian and some German.

He is married to Dr. Lulu Quintana, 
a distinguished ophthalmologist, 
and they have three adult children.
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