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Résumé:  

 Notre objectif à partir de 
cet article, est de montrer les 
conséquences négatives les plus 
importantes de la mondialisation 
sur les droits de l'homme. Cela, est 
à cause de ce qui a' été réputé des 
avantages de la mondialisation et 
qui ont pour but- de généraliser et 
d'imposer un modèle précis pour 
tous les pays. 

 Cette qualité obligatoire 
non choisie a entrainé des réflexions 
négatives incroyables, c'set ce que 
nous allons essayer d'éclaircir dans 
cet exposé.  
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