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 :הקורס תיאור

 שינוי חל האחרונה במאה אולם ,חברתיה בנוף חדש גורם אינן פעולה או אינטרסים לקידום חברתיות התארגנויות

 של בפעילותם יעסוק זה קורס .האזרחית והחברה הממשלה מול מטרותיהם את מגדירים רבים ארגונים בו באופן

 היסטוריים בתהליכים אלו ארגונים משתלבים בהם ובאופנים לסהרה שמדרום באפריקה ממשלתיים לא ארגונים

 גם כמו ,ממשלתיים לא ארגונים של פעולתם בבסיס העומדים הרעיונות על נעמוד הקורס במסגרת .םופוליטיי

 .שונות בזירות ממשלתיים לא ארגונים פועלים כיצד ונחקור ,להקמתם שהובילו והבינלאומיים המקומיים בתהליכים

 

 .ועצמאות קולוניאליזם ,גלובליזציה ,אזרחית חברה ,ממשלתיים לא ארגונים :מפתח מילות
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