
 استمارة مستخلصات رسائل وأطاريح الماجستير والدكتوراه في جامعة البصرة

 اآلداب الكلية :

 التاريخ القسم :

 عالقات دولية التخصص :

 علي حسين عيسى اسم الطالب :

 حيدر الزم عزيز اسم المشرف :

 ماجستير الشهادة :

 عنوان الرسالة أو األطروحة :

 (1959-1956داغ همرشولد من قضايا المشرق العربي)  موقف األمين العام لألمم المتحدة

 

 ملخص الرسالة أو األطروحة :

 عملة فترة خالل همرشولد داغ المتحدة لالمم العام االمين دور  لبيان  الدراسة هذه  تهدف

 والقضايا السياسية االزمات من العديد عمله فترة شهدت إذ المتحدة لالمم عام مينكأ

 من المتحدة لالمم العام االمين  وظيفة تطور في ساهمت التي ، واالجتماعية  االقتصادية

  همرشولد داغ معها تعامل التي االحداث لكثرة نظرا   ، سياسية وظيفة الى إدارية وظيفة

 من همرشولد دور ليتناول دقه أكثر بشكل الدراسة موضوع تحديد تم فقد وتشابكها ووسعها

 االطار هذا ويبدأ ، 1959 الى 1956 عام من الزمنية للحقبة فقط العربي المشرق قضايا

 .1959  عام وينتهي 1956 عام مصر على الثالثي العدوان من  للدراسة
 

Name of student : Ali Hussein Easa 

Name of supervisor : Haider Lazim Aziz 

Specialization : International relations 

College : College of Arts 

Dept : History 

Certificate : Master 

 

Title of Thesis : 

Secretary –General of the United Nations Dag Hammarskjöld and hid 

Attitude towards the Arab Middle East Issues 1956-1959 
 

Abstract of Thesis : 

This aims at to understand the role of the Secretary-General Dag 

Hammarskjöld  during the period of his work as the General-secretary of 

the United Nations. However, that period witnessed a number of political, 

economic and social crises which contributed in promoting the career of the 

General-Secretary of the United Nations from an administrative job to a 

political one. Because of the  large number of the events and their 

complexity which Hammarskjöld  handled, this study is limited to deal with 

Hammarskjöld's role towards the Arab Middle East during the period of the 

years 1956-1959. Therefore, the study embarks on the Tripartite Aggression 

on Egypt in 1956 and then Hammarskjöld's  attitude towards the issue of 

Palestinian Refugees in 1959. 
 


