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مطالب تفصیلی فهرست  

 ناشرسخن 

 اختصارات

 باچهید

 مطالب یفهرست اختصار

 مقدمه

 یاجتماع نیحق تأم یمندن مفهوم و نظامییتب :بخش اول

 یاجتماع نیحق تأم نییتب فصل اول:

 یاجتماع نیشناخت تأم اتیمبحث اول: کل

 یاجتماع نیگفتار اول( مفهوم تأم

 یاجتماع نیتأم شیدایپ یخیتار ریگفتار دوم( س

 یاجتماع نیتأم یها یگفتار سوم( تئور

 یاجتماع نیتأم یالملل نیب یمبحث دوم: هنجارمند

 گفتار اول( منشور ملل متحد

 حقوق بشر یجهان ةیگفتار دوم( اعالم

 کار یالملل نیگفتار سوم( اسناد سازمان ب

 یگو فرهن ی، اجتماعیحقوق اقتصاد یالملل نیب ثاقیگفتار چهارم( م

 یالملل نیب یها ونیکنوانس ریگفتار پنجم( سا

 یا گفتار ششم( اسناد منطقه

 یمبحث سوم: گستره موضوع

 یاجتماع نیحق تأم یمند فصل دوم: نظام

 یحقوق یمبحث اول: مبان



 یگفتار اول( در حقوق داخل

 الملل نیگفتار دوم( در حقوق ب

 نیادیمبحث دوم: اصول بن

 یبشر نیادیگفتار اول( اصول بن

 یاجتماع نینظام تأم یگفتار دوم( اصول کل

 مبحث سوم: اهداف

 یگفتار اول( اهداف اجتماع

 یگفتار دوم( اهداف اقتصاد

 داریگفتار سوم( توسعه پا

 رانیا یاسالم یآن در جمهور یمند و نظام یاجتماع نیحق تأم نییمبحث چهارم: تب

 حق نییگفتار اول( تب

 حق یمند گفتار دوم( نظام

 بخش اول یبند جمع

 یاجتماع نیحق تأم یو نظارت بر اجرا یبخش دوم: استانداردساز

 یاجتماع نیحق تأم یفصل اول: استانداردساز

 یبشر یها حق ریبا سا یاجتماع نیمبحث اول: ارتباط حق تأم

 اتیگفتار اول( در ارتباط با حق ح

 یحقوق بشر ریگفتار دوم( در ارتباط با سا

 یمبحث دوم: مفهوم استانداردساز

 استانداردها نیگفتار اول( تکو

 ها گفتار دوم( اقدامات دولت

 یاستانداردساز یالملل نیمبحث سوم: توسعه ب

 کار یالملل نیسازمان ب 202شماره  نامه هیگفتار اول( توص

 یا حرفه یگفتار دوم( استانداردها

 یاستانداردساز یمبحث چهارم: مشکالت فرارو

 یعمل یشمول گفتار اول( فقدان جهان



 یگفتار دوم( مشکالت مال

 یررسمیگفتار سوم( استخدام غ

 یاجتماع نیتأم یساز یگفتار چهارم( خصوص

 یفرامل یها گفتار پنجم( شرکت

 یاجتماع نیتأم یجهان یها گفتار ششم( چالش

 یاجتماع نیحق تأم یدوم: نظارت بر اجرافصل 

 یمبحث اول: نظارت مل

 ها گفتار اول( تعهدات داخل دولت

 ها دولت یالملل نیگفتار دوم( تعهدات ب

 یالملل نیمبحث دوم: نظارت ب

  (ILO)کار  یالملل نیسازمان ب ینظارت یگفتار اول( سازوکارها

  (ISSA)یاجتماع نیتأم یالملل نیب هیاتحاد یگفتار دوم( سازوکارها

  (CESCR) یو فرهنگ یاجتماع ،یحقوق اقتصاد تهیکم ینظارت یگفتار سوم( سازوکارها

 یا گفتار چهارم( نظارت منطقه

 یردولتیغ یها گفتار پنجم( نظارت سازمان

 رانیا یاسالم یآن در جمهور نیو تضم یاجتماع نیحق تأم یمبحث سوم: اجرا

 حق یگفتار اول( برقرار

 حق یگفتار دوم( اجرا

 حق یاجرا یها گفتار سوم( چالش

 حق یاجراگفتار چهارم( ضمانت

 بخش دوم یبندجمع

 یریگجهینت

 فهرست منابع
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