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فعالیتهایمسیرارزشهااین
.میکنندمشخصراما

یرفتارها،ماکارکسبوسیاستهای
فعالیتهنگامدرماهمهکهاخالقی

وریونیلیشرکتکارکنانعنوانبه
.میدهدشرحرادهیمانجامباید
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یمداریونیلیوردرماکهسندیمهمترینبه
.آمدیدخوش-ماکسبوکاراصول-

یونیلیوردرخودمکاریدورانبهکهزمانی
یشبچراکهمیکنمفکراینبهومیاندیشم

اصلیدلیلدوبهماندهام،مادرسال۳۰از
ارزشهایوجغرافیاییتنوع:میرسم

انجامبهراماکهارزشهایی.ماکسبوکار
شویقتیکدیگربامحترمانهرفتارودرستکار

.میکنند
بهکهارزشهاازقویمجموعهایداشتن
میگذارند،احترامزمینکرهوجامعهمردم،
وبودهیونیلیورفعالیتهایکانوندرهمواره

شرکتیساختندرحیاتیرکنهمچنان،
مجوز.بودخواهدآیندهسازوهدفمحور

هبموفقرقابتبرایماتواناییوفعالیت
مایکهرتوسطارزشهاایناجرایورعایت

.داردبستگیروزمرهمانزندگیوکاردر
دنیایدرکهمیدانیمماوجود،اینبا

ابماامروز،پیشبینیغیرقابلوپرتالطم
روبروراستاایندربسیاریچالشهای
ازبسیاری.بهانهنهوچالش.هستیم

ازداریم،فعالیتآنهادرماکهکشورهایی
یضعیفرتبهجهانی،فسادشاخصهاینظر
قبلازبیشروزهردیجیتالدنیای.دارند

وسایبریمدیریتدرراجدیدیمالحظاتی
کهشیوهایودارددنبالبهدادههاامنیت
رسانههایدنیایدرمابرندهایوشرکت

دادهنشانمتعدد،روابطبااجتماعی

دهشگذشتهازپیچیدهتربسیارمیشوند،
ییرتغزیادبسیارآهنگاینها،ازفراتر.است

باعثاغلبکهاستماعملیاتسرعتو
.میشوندچالشهااینتشدید
برایماراهنمایکتابکسبوکار،اصول
استانداردکهاستماارزشهایکردناجرایی
ندمیکپیادهسازیراشفافوروشنرفتاری

انتخابیهموارهکهشودحاصلاطمینانتا
چارچوبیعنیداشت؛خواهیمدرست
ارائهرا«نبایدها»و«بایدها»ازسادهای
ازنهتنهاکهاستسندیاین.میکنیم
بههبلکمیکند،حفاظتمایکایکویونیلیور

برمعنادارتأثیریکهکردخواهدکمکما
رزشازنجیرهسرتاسردرنفرمیلیونهازندگی
.باشیمداشتهخود

کمشترارزشهایدریونیلیورقدرتبیشتر
ازبخشیصادقانهرفتار.استافرادمان
ودقتازسپاسبا.استماشخصیت
ومنصفانهتردنیاییایجاددرکمکتان

تحققراستایدربتوانیمتانظاممندتر
رهبریکبهشدنتبدیلبرایخوددیدگاه
.یمکنتالشوکارپایاکسبوکاریدرجهانی
مطالعهراماکسبوکاراصولدقتبالطفا 
.کنید

تشکر،با
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ت
قوانین و موازین اخالقی شرک

مقدمه
عتقدمپایدارومسئوالنهرشدبهمایونیلیور،در

.هستیم
وغیرقابلتغییرمبانیماکسبوکاراصول

کندمیتعریفماکارکنانتمامبرایراتسامحی
ازراانتظاراتمانوکردهمدونراماارزشهایکه

.میکندمشخصافرادمان
انجامکهکاریهردرروزهراصول،اینرعایتبا

خواهیمزندهراخودهدفوارزشهامیدهیم،
.کرد

استانداردرفتاری
بهاحترامباهمراهآزادیوراستیصداقت،
وعاتموضاصلیترینکارکنان،منافعوبشرحقوق

.میروندشماربهمافعالیتهایاجرایرونددر
کهافرادیقانونیمنافعبهاحتراماین،برعالوه

ییکسانارزشازنیزهستیمارتباطدرآنهابا
.استبرخوردارمابرای
تعملیاتمامدرشفافیتتأمینبهمتعهدما

کاریبهذینفعاناعتمادازاطمینانوخود
.میدهیمانجامکههستیم

پیرویازقانون
ازپیرویبهملزمیونیلیورکارکنانوشرکتها
آندرکههستندکشورهاییمقرراتوقوانین
.میکنندفعالیت

کارکنان
تفعالیآندرکهمحیطیبهنسبتیونیلیور
نوعتگرفتننظردرضمنوبودهمتعهدمیکند،

ومداومیادگیریمسئولیت،محیطها،ایندر
دوطرفه،اعتمادیکسان،موقعیتهایتوسعه
یحتتبعیضوجودعدموبشرحقوقبهاحترام
مذکورمحیطهایدرراناتوانیدارایافرادبرای

وجسمانیبهزیستیازما.میدهدگسترش
کاریشرایطتأمینهدفباخودکارکنانروانی
.میکنیمپشتیبانیامن

امدرکارکنانترفیعواستخدامجذب،فرایند
یازنموردصالحیتهایوتواناییمبنایبرتنها
.میگیردصورتنظرموردمشاغلبرای

ازربیشتیابرابرماکارکنانبهحقوقپرداخت
یاوکشورآنقانونیدستمزدوحقوقحداقل

درکهاستهاییبازاربامتناسباستانداردهای
بهکههستیممتعهدما.داریمفعالیتآنها

نیازهایبامتناسبدستمزدخودکارکنان
.کنیمپرداخترامعیشتیشان

تحمیلی،اجباری،کارنیرویازهیچوجهبهما
.کردنخواهداستفادهکودکیاوقاچاق

تمشارکدرکارکنانحقوقواشخاصشأنبهما
رااحترامکمالجمعیمذاکراتوصنفی

.میگذارد
زمینهدرخودکارکنانباخوبیتعامالتما

.داشتخواهدمشاورهروشهایوشرکتیاطالعات
هایمحرمانومنصفانهشفاف،دستورالعملهایما

هارائراستایدرثالثاشخاصوکارکنانبرایرا
ام.کردخواهیمارائهنگرانیهایشانونقطهنظرات

نانیکارکیاافرادمقابلدرخصمانهرفتارهرگونهاز
اریخوددمیکنند،مطرحمابارامسائلیچنینکه

.کردخواهد

مصرفکنندگان
ومحصوالتارائهباتااستمتعهدیونیلیور
وقیمتزمینهدرخودارزشهایمعتبر،خدمات
هککندعرضهرامواردیوکردهرعایتراکیفیت

ومحصوالت.هستندبرخوردارکافیایمنیاز
نشانهگذاریهایوعالئمدارایبایدمذکورخدمات
وتبلیغاتیفرایندهایوبودهواضحوصحیح
.باشدپذیرفتهصورتدرستیبهآنهامعرفی

سهامداران
نهزمیدربینالمللیاصولبامطابقیونیلیور
.میکندفعالیتشرکتهاصحیحمدیریت

ازاستنادیقابلودقیقمنظم،اطالعاتما
ودخعملکردومالیوضعیتساختار،فعالیتها،

.میدهدقرارسهامدارانشاختیاردررا

شرکایتجاری
دآوریسودوجانبهروابطتااستمتعهدیونیلیور

ریکاشرکایومشتریان،تأمینکنندگانبارا
خودشرکایازکاریروابطدرما.کندبرقرارخود

بهماکهحرفهایاصولهمانتاداریمانتظار
رتعبابه.کنندرعایتراهستیمپایبندآنها
شخصسیاستهایباانطباقورعایتدیگر،
وحلراستایدرماباهمکاریبرایتعهدوثالث
وجامعهبرمنفیطوربهکهمسائلیفصل

درشرکااینباما.میگذارنداثرسیارهمان
خواهیمهمکاریاستانداردهاارتقاءراستای
وحقوقنیزایشانکارکنانطوریکهبهداشت؛
ارکنیرویازوکردهدریافترامتناسبدستمزد
استفادهکودکیاوقاچاقتحمیلی،اجباری،
.نشود
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(۲از ۲)قواعد اصولی کسب وکار 
تطبیق-نظارت-گزارش
درعواملمهمترینازیکیمذکوراصولرعایت

مدیرههیئت.میرودشماربهماموفقیت
واصولاینرعایتازتااستموظفیونیلیور
اطمینانشرکتبخشهایتمامیدرقوانین
.کندحاصل
اصولایناجرایمسئول،اجراییعاملمدیر
کمیتهحمایتهایازمسیرایندرواست

حقوقیمدیریتوجهانینظامنامهوقوانین
.بودخواهدبرخوردار
،منطقهایبخشهایارشدمدیرانتمامی

یدارافعالشرکتهایوعملکردها،دستهبندیها
تاهستندموظفآنها.هستندروزانهمسئولیت

کشوریکمیتههایتوسطکهاصولاین
رامیشوندپشتیبانیکسبوکاریکپارچگی

.کنندرعایت
کهاستاقداماتیجملهازساالنهکنترلهای

ینابافعالیتهاتطابقازاطمینانحصولبرای
توسطاصولاینرعایت.میگیردصورتاصول
وشدهکنترلشرکتمسئولکمیتههیئت
کمیتهتوسطنیزحسابداریومالیمسائل

.میشودبررسیحسابرسی
سریعا بایدنظامنامهاینازتخطیهرگونه
رااممدیرانیونیلیور،مدیرههیئت.شودگزارش
اینرعایتازناشیکهزیانهاییوضرربرای
باشد،اجباریدستورالعملهایسایرواصول

محرمانگیالزمتدارکات.نمودنخواهدمواخذه
تاودشگرفتهنظردرشرکتکارکنانبرایباید

هارائراخودگزارشهایخاطراطمینانبابتوانند
آسیبیاقداماتاینازناشیعواقبازوکنند
.نبینند

اجتماعیمشارکت
اتمیداردمبذولراخودتالشنهایتیونیلیور

بخشیواعتمادقابلشرکتیکعنوانبه
تمامیوشدهظاهرجامعهازجدانشدنی

ارداردبرعهدهجوامعقبالدرکهمسئولیتهایی
.برسانداجرابهاحسننحوبه

نوآوریها
رفعجهتدرخودنوآوریهایتمامیدرما

خواستههایبهخاصیتوجهمشتریاننیازهای
.داشتهایمجامعهومشتریان

وکردهفعالیتسالمعلوممبنایبرما
ایمنیحفظزمینهدرراشدیدیاستانداردهای

.میکنیمرعایتمحصوالت

رقابت
ازحمایتباهمراهعادالنهاماشدیدرقابت
باورهایازمناسبرقابتیقوانینتوسعه
کارکنانوشرکتها.میرودشماربهیونیلیور

قمطابراخودفعالیتهایتمامییونیلیورگروه
آنمقرراتوقوانینوسالمرقابتاصولبا

.میکنندبرنامهریزی
زمینسیاره
خودتأثیرگذاریمیزانتااستمتعهدیونیلیور

درخودبلندمدتاهدافوزیستمحیطبر
.دبخشبهبودراماندگارکسبوکاریکتوسعه
بهاشخاص،سایرباهمکاریضمنیونیلیور
ازخوددرکپرداخته،زیستمحیطازحفاظت
اشاعهبهودادهافزایشرامحیطیمشکالت
موضوعاتمقابلدرصحیحعملکردفرهنگ
.پرداختخواهدزیستیمحیط

عمومیفعالیتهای
افعمنکهمیشوندتشویقیونیلیورشرکتهای
آنهاازوکردهترویجراخودمشروعکسبوکار

.کننددفاع
طوربهسازمانهاسایرودولتهابایونیلیور
انجمنهایمانندارگانهاییطریقازومستقیم
وادیپیشنهمقرراتتوسعهراستایدربازرگانی
عمشرومنافعبرمیتوانندکهمقرراتیسایر
.کردخواهندهمکاریبگذارد،اثرایشان

ونمیکندحمایتسیاسیاحزابازیونیلیور
نافعمترویجراستایدرفعالیتشانکهگروههایی

.کردنخواهدمالیتأمینرااستحزبی

فسادورشوه
اینامتعارفمنافعرشوه،دریافتازیونیلیور
غیرمستقیمومستقیمطوربهمالی،منابع

بهمجازکارکنانازیکهیچ.میکندخودداری
مبالغییاهدیهدادنیادریافتپیشنهاد،
رشوهعنوانبهاستممکنکهنیستند

نهادپیشیادرخواستهرگونه.شونددستهبندی
گزارشمدیریتبهوشدهردسریعا رشوه

.میشود
هببایدآنمدارکویونیلیورحسابداریاسناد

رامربوطهمعامالتماهیتکهباشندگونهای
دارایییامبلغحساب،هیچ.دهدشرحبهخوبی

.شدنخواهدنگهداریثبتنشدهای

منافعتعارض
کاروریونیلیبرایکهاشخاصیوکارکنانکلیهاز

یشخصفعالیتهایازتامیرودانتظارمیکنند،
درآنهامسئولیتهایباکهمالیمنافعو

.کنندخودداریدارد،تعارضشرکت
ودخموقعیتازسوءاستفادهبانبایدکارکنان
.دباشندیگرانوخودبرایمنافعکسبدرصدد

دادهها
وقیاخالمسئوالنه،استفادهبهمتعهدیونیلیور
.استدادههاازمنصفانه

قوانینخود،ارزشهایباهمراستارادادههاما
قالبدرخصوصیحریمبهاحترامباوجاری
.میکنیماستفادهوجمعآوریبشریحقوق

نکته
برای«یونیلیورشرکتهای»و«یونیلیور»عبارت

ایمعنبهوگرفتهقراراستفادهموردمتندرسهولت
ریونیلیوشاملکهاستیونیلیورشرکتهایگروه
شرکتهایسایرو.سی.ال.پییونیلیور،.وی.ان

یوریونیلمدیرههیئتازمنظور.استآنهابهوابسته
.سی.ال.پییونیلیورو.وی.انیونیلیورمدیراننیز

.است



ارزشهایهدفمحور،شرکتیکعنوانبه
تحققبرایوبودهموفقیتمانشالودهما

ضروریپایازندگیمحیطیکایجادهدف،
.هستند
کردنعملیمعنایبهاصولاینرعایت

انجامبرایتعهدمانتحققوارزشهایمان
امبهرویکردایناست؛مثبتفعالیتهای

خودارزشهایبرتکیهباارزشتحویلدر
هبمشتریانومصرفکنندهها.میکندکمک
اعتمادکسبوکارصادقانهانجامبرایما

امداراییهایبزرگترینازیکیاینودارند
ترعایخود،اعتباروشهرتحفظبرای.است

ازمابرایرفتاریاستانداردهایباالترین
.استبرخوردارضرورت
ودرستیامانت،حفظبهیونیلیورشرکت
وداراییهااشخاص،سایربهاحترام

اینحفظبرایما.استمشهوربرندهایش
استانداردهایباالتریننیازمندشهرت
.هستیماخالقی
و(دستورالعمل)یونیلیورکسبوکاراصول

نندمیکپشتیبانیآنازکهسیاستهایی
تشکیلرااستانداردهایی،(سیاستها)

رعایتبهملزمکارکنانتمامیکهمیدهند
کهثالثیاشخاصازیونیلیور.هستندآنها

تاددارانتظارنیزمیکنند،همکاریایشانبا
.باشندپایبنداصولاینبه

خابانتومنبعیابیدستورالعملدرانتظاراتاین
قتطابکهیونیلیورمسئوالنهجاریتشرکای

ند،میکپیگیریراثالثاشخاصکاریبرنامههای
.استشدهدرج

عواقبآندستورالعملهاییاقوانینایننقض
ابدخیلاشخاصویونیلیوربرایجدیبسیار

وقوع.داشتخواهدپیدرمربوطهفعالیتهای
برایقابلتوجهیجرائمغیرقانونی،رفتارهای
آسیبوخاطیفردبرایمجازاتیونیلیور،
خواهدپیدرراماناموشهرتبرایشدیدی
.داشت

حصولچگونگیشرحبهحاضردستورالعمل
وقوانینازدرستبرداشتودرکازاطمینان

کلیهجانبازآنهارعایتودستورالعملها
ییدتأبهسنداین.میپردازدیونیلیورکارکنان

ونههرگگزارشواعالندرافرادتکتکمسئولیت
ورلکنتبرایراهکارهاییوپرداختهقوانیننقض

.میدهدارائهاینچنینیموقعیتهایمدیریت
ومذکورنظامرعایتعدمونقضهرگونه

یونیلیورسویازشدیدا آن،دستورالعملهای
اقداماتبهمنجروگرفتهقراربرخوردمورد

یاومسئولاشخاصعزلقبیلازانتظامی
.شدخواهدقانونیاقدامات

وقوانیندر«کارکنان»عبارتبهارجاع
:استذیلاشخاصشاملآن،دستورالعملهای

ت،ثاب،تماموقت،پارهوقتیونیلیورکارکنان•
کارآموزانیادورهای

یاوقانونیمدیریتنقشهایدارایافراد•
مشابهمسئولیتهای

رکمشتسرمایهگذاریهایدریونیلیورکارکنان•
ازتصاحبشدهجدیدشرکتهایازکارکنان•

شرکتخریدتاریخ

میتیتالشوکاریکاصولاینبهعملورعایت
درقاآندستورالعملهایوقوانینمسلما .است

،دهندپوششرااحتماالتتمامیکهنیستند
کشورهایدرقوانینکهمواردیدرخصوصا 
.هستندمتفاوتمختلف

قوانیندرخاصموقعیتیککهمواردیدر
بریهتکبابایدباشد،نشدهبینیپیشمذکور
ارنظامنامهاصلیماهیتعادالنه،قضاوتوعرف
.پرداختموضوعهقوانینرعایتبهوکردهحفظ

بایدها

:کنندرعایتراذیلمواردبایدکارکنانهمه
وقوانینالزاماتازکهکنندحاصلاطمینان•

.دارندکاملیآگاهیآندستورالعملهای
خطمدیراندرخواستموردوالزمآموزشهای•

شتپراکسبوکاریکپارچگیمسئولوتولید
.گذارندسر

کنند؛رعایتراآندستورالعملهایوقوانین•
اینقدقیتفسیربهقادرکارکنانکهدرصورتی
اآیکهشدهاندتردیددچاریاونبودهقوانین
بقتطامربوطاستانداردهایبااقداماتازبرخی
ولمسئیاومستقیممدیرازبایدخیر،یادارد

.ندبگیرمشاورهوکمککسبوکار،یکپارچگی
ارآندستورالعملهاییاقوانیننقضهرگونه•

بهمربوطمذکوررویدادخواهدهند؛گزارش
زاکهباشدافرادیوهمکارانسایریاوایشان
نای.هستندفعالیتمشغولیونیلیورجانب
رویدادهایهموتعمدیرویدادهایهمروند،

تمامیهمچنین،.میشودشاملراتصادفی
هایاستانداردباکاریشرکایرفتارهایکهمواردی
.میگیردبردرنیزرانداردمطابقتمربوطه

اصول 
کسب وکار

احترام به 
اشخاص

روابط 
برون سازمانی دمقابله با فسا

حفاظت از 
واژگاناطالعات

ت
قوانین و موازین اخالقی شرک

۸

(۲از ۱)اجرای دستورالعمل 



بایدها

انینقونقضمواردگزارشبرایفردمناسبترین
.استمربوطهمستقیممدیردستورالعملها،و
ازیکیباراموضوعبایدصورت،اینغیردر

:بگذارندمیاندرذیلاشخاص
وطه؛مرببخشدرکسبوکاریکپارچگیمسئول-
درارکسبوکیکپارچگیکمیتهاعضایازیکی-

.مربوطهکشور
قوانینازپشتیبانیمحرمانهتماسخط-

اجازهمحلیقانونکهمواردیدر)یونیلیور
نشانییاوتلفنشمارهطریقاز(دهد

.الکترونیکی

دبخواهایشانازمستقیممدیرکهمواردیدر•
سریعا ندهند،گزارشراقوانیننقضتا

یاوکسبوکاریکپارچگیمسئولبهراموضوع
اصولازپشتیبانیمحرمانهتماسخط

.دهداطالعکسبوکار

ومدیریتیسمتدارایاشخاصاین،برعالوه
:بایدباالتر

هدایترازیردستاشخاصمثال،ارائهضمن•
وکسبوکاراصولبرخودتسلطوکرده

قدمهایودادهنشانراآندستورالعملهای
درکسبوکاریکپارچگیحفظجهتدرراخود

.برداردفعالیتهاتمامی
لتکمیراکسبوکاراصولساالنهاظهارنامه•

.کند
زاتیماعضایتمامیکهکندحاصلاطمینان•

:جدیداعضایجمله
راآندستورالعملهایوکسبوکاراصول-

.اندکردهمطالعه
باراالزمآموزشیدورههایتمامی-

.گذراندهاندسرپشتموفقیت
نقضگزارشواموربهتوجهچگونگیاز-

.دارندآگاهیقوانین
یکپارچگیکمیتهدرخواستموردآموزشهای•

آوردفراهمرامستقیممدیریاوکسبوکار
ار،کسبوکیکپارچگیاهمیتمثال،عنوانبه)

مباحثاتورودرروتوجیهیگزارشارائه
(گروهی

ولاصازپشتیبانیوهدایتبهنیازدرصورت•
وپرداختهآندستورالعملهایوکسبوکار
ئولمسبهپاسخگوییبرایرامبهمبخشهای
.دهدانتقالکسبوکاریکپارچگی

کهافرادیتمامیباکهکندحاصلاطمینان•
راقوانینیاوشدهمشکالتبروزبهمنجر
وشدهبرخورداحترامباکردهاند،نقض

صورتآنهامورددرانتقامجوییهیچگونه
.نپذیرد

ها،رویدادومشکالتباکهکندحاصلاطمینان•
ومیپذیردصورتحسابشدهوجدیبرخورد

احتیاطودقتباراآنهابهمربوطاطالعات
باراآنهاوقتاسرعدروکردهاستفاده
میاندرکسبوکاریکپارچگیمسئول

میمتصمناسبترینوبهترینتاگذاشتهاند
عمطلنیزمربوطهاشخاصسایروشدهاتخاذ

.شدهاند
اسنادتمامیودادهانجامراالزمهمکاریهای•

یکپارچگیمسئولنیازموردمدارکو
بهتجربههایواطالعاتقبیلاز)کسبوکار

.کندتکمیلرا(آمدهدست
کارها،اجرایرونددرنقضوقوعصورتدر•

نظردرراالزمتغییرات،آموزشهاومکاتبات
لاحتماکهبرآیداموریاجرایدرصددوگرفته
.دهدکاهشراآنهاتکرار

نبایدها

:نبایدکارکنان
ارکسبوکاصولنقضمعتقدندکهمواقعیدر•

ارائهاست،دادهرویآندستورالعملهاییا
.بگیرندنادیدهراموردآندرگزارش

نقضمورددرگزارشارائهازراخودهمکاران•
آنهاازیاودارندبازکسبوکاراصول

نادیدهرااتفاقاتاینتاکننددرخواست
.بگیرند

گزارشراقوانیننقضکهاشخاصیبا•
تنگرفدرصددیاوبپردازدمقابلهبهمیدهند،
.برآیدانتقام

نقضهایدربارهبحثبههمکارانشسایربا•
اینکهمگربرآید؛پیگیریتحتودادهرخ
دهکرتکمیلرابررسیفرایندبازرسیتیم

.باشند

اصول 
کسب وکار

احترام به 
اشخاص

روابط 
برون سازمانی دمقابله با فسا

حفاظت از 
واژگاناطالعات

ت
قوانین و موازین اخالقی شرک

۹

(۲از ۲)اجرای دستورالعمل 

https://app.convercent.com/en-us/LandingPage/99b958aa-55a1-e611-80d3-000d3ab1117e


وقوانینشرایطتمامدربایدکارکنان
لیوریونیکهکشورهاییبهمربوطمقررات

.کنندرعایترامیکندفعالیتآندر
اینگرفتننادیدهبرایعذریهیچ

ولحصبرای.شدنخواهدپذیرفتهقوانین
وموقعیتهاازمحافظتازاطمینان
اتاستالزمیونیلیور،قانونیمنافع
رااجمنظمطوربهحقوقیمشاورهفرایند
.شود

حشروراهکارارائهبهحاضردستورالعمل
آندربایدکارکنانکهمیپردازدشرایطی

حقوقیمشاورانگروهتوصیههایاز
.شوندبهرهمندیونیلیور

بایدها

مدیرههیئتهایبازارگروههایتمامیرؤسای
نمسئوالوارشدمدیریتیتیمهاییاوداخلی
تیمهایهمچنینوشرکتهاگروهها،ازیکهر

کهدکننحاصلاطمینانبایدکاربردیمدیریتی
تیمهمانعضونیزآنهاقانونیکاریشریک

اجازهیاو(درخواستدرصورت)استمدیریتی
بهدسترسیوگروهجلساتتمامیدرحضور

.دهستندارارامربوطهجلساتصورترونوشت
:کنندرعایتراذیلمواردبایدکارکنان

وعوقبهنسبتتردیدیاومشاهدهدرصورت•
هایفعالیتباکهغیرقانونیفعالیتهرگونه
ابمرتبطجانبیفعالیتهاییاویونیلیور
درثالث،اشخاصاقداماتمانندیونیلیور
فردهریا)مستقیممدیراست،ارتباط
بهبیشتراطالعاتبرای-دیگرمسئول

عهمراجدستورالعملاجرایبخشدستورالعمل،
.کندمطلعاوضاعازسریعا را(شود

اصول 
کسب وکار

احترام به 
اشخاص

روابط 
برون سازمانی دمقابله با فسا

حفاظت از 
واژگاناطالعات

ت
قوانین و موازین اخالقی شرک

۱۰

(۲از ۱)مشاوره حقوقی 



بایدها

ازمشاورهدریافتذیل،شرایطوقوعدرصورت•
:برآیندخودحقوقیشریک

وجوازهااجارهها،بازرگانی،قراردادهای-
زمینهدربازرگانیقراردادهای-معامالت

گروهکهمواردیدرمگر)خدماتوکاال
شرکتبهرامسئولیتصراحتا حقوقی
یممستقمشاورهبرایراهییاوباشدداده
فراهمشرکتازخارجحقوقیمشاورانبا

مالکیتبهمربوطقراردادهای؛(باشدآورده
عالئمفناوری،جوازهایمانندمعنوی
یامشترکتوسعهقراردادهایتجاری،

مربوطمعامالتفنی؛همکاریقراردادهای
هی،بدیاسرمایهافزایشقبیلازخزانهبه

مانند)اشتقاقیمعامالتداراییها،اجاره
نرخپایاپایمعامالتیاارزپوششیتبدیل
ه؛خزانبهمربوطمعامالتضمانتیا(سود

مالکیت،کسبادغام،چونمعامالتی
مشترک؛سرمایهگذارییاواگذاری

دعاوی-قانونیاقداماتوقضاییدعاوی-
یپیمانمنازعاتیااستخداممانندمدنی
بریاوطرفازکهقطعیغیریاقطعی
املشباشد،آنکارکنانیایونیلیورعلیه
آن؛اتماموپیگیرییاودعویطرح

زاکهغیرقطعییاقطعیجزاییتعقیبات
وآنکارکنانیایونیلیورعلیهبریاوطرف

بااتبهمکباشد؛یونیلیوردرخواستبنابریا
مورددرقانونیاشخاصیادولت

بازپرسیهایشاملشدهانجامبازرسیهای
یونیلیورکهمواردیدریاومنتظرهغیر

ندماناست؛قانونیاقداماتاجرایمتقاضی
تطابقعدمبهمربوطدعاوی

اصاشخطریقاز(لیبلینگ)نشانهگذاریها
بهبیشتراطالعاتبرای)محلیحکومت

دولت،باارتباطبخشدستورالعمل
مردمنهادسازمانهایوقانونگذاران

؛(کنیدمراجعه
هبمربوطموضوعات-انحصارمنع/رقابت-

نقوانیدربرگیرندهپرسشهاییاوایجاب
،تجارتشرایطمانندانحصارمنع/رقابت

ایانحصارموضوعبهمربوطهماهنگیهای
قراردادها،جلسات،قیمتگذاری؛
فعالیتهاسایریاتوافقاتهمکاریها،

ایبازرگانیسازمانهایدرمشارکتشامل
یاغیررسمی،رسمی،)صنعتیگروههای
شاملکه(خاصموضوعیتباوموقتی
محدودیتهاییارقیببااطالعاتتبادل
ودشمراجعهبیشتر،اطالعاتبرای)رقابتی

،منصفانهرقابتدستورالعملهایبه
؛(رقبااطالعات

برهکمطبوعاتیاخبارومقاالت-مکاتبات-
یاوگذاشتهتأثیریونیلیورشهرت

شاملیاکندایجادحقوقیمسئولیت
برکهباشداطالعاتیوداخلیاطالعات

برای)استتأثیرگذارقیمتهاروند
بهکنیدمراجعهبیشتر،اطالعات

اتاطالعتبادلازپیشگیریدستورالعمل
؛(سازمانخارجبهداخلی

یبازاریابمواردتجاری،عالئمبرندها،دعاوی،-
موادومحصوالتبهمربوطدعاوی-

غاتی،تبلیمواردتبلیغات،شاملبازاریابی،

انی،بازرگموارد،نشانهگذاریوبستهبندی
لمحدرشدهارائهمواردمکتوب،تبلیغات
اجازه؛وبسایتهامحتویاتوفروش

،لوگوهاعالئم،تجاری،نامهایازاستفاده
ومشهوداشخاصتأییدشعارها،

انتقالومحافظتنگهداری،اسپانسرها؛
دامنهنامومؤلفحقتجاری،عالئم

باالتمشکشرکت؛استفادهمورداینترنتی
یتجارعالئمبرندها،دعاوی،زمینهدررقبا
وریونیلیشرکتعلیهبریانفعبهکه

باشد؛
وظایفبامرتبطموضوعات-استخدام-

وماستخدابهمربوطمنازعات؛غیررقابتی
قراردادهایدرنامتعارفشرایطوآنفسخ

استخدامی؛
جعلیامحصوالتدردستکاری-ایمنی-

استممکنکهمشتریانشکایاتآنها؛
بازخوانیشود؛حقوقیمنازعاتبهمنجر

بهمربوطموضوعاتبازار؛ازمحصوالت
ارکنیرویمحصول،مصرفکنندگان،ایمنی

بهمنجراستممکنکهزیستمحیطیا
شود؛حقوقیموضوعاتطرح

یاوتغییرات-حکومتییاحقوقیساختار-
وحقوقیساختارهایبامرتبطموضوعات
شرکتییاجغرافیاییسطحدرحکومتی

ایاعضیاسرمایهساختاردرتغییراتمانند
بهمربوطبایگانیهایمدیره،هیئت

هماهنگیهایوعامسهامیشرکتهای
ثالث؛شخصسهامدارانباارتباطات

بهمربوطموضوعات-فسادورشوهخواری-
ادعاهایشاملفسادورشوهخواری

بهنسبتاطمینانعدمیاطرحشده
ایرشوهخواریبهاستممکنکهشرایطی
،بیشتراطالعاتبرای)شودمنجرفساد

لهمقابخشبدستورالعملبهشودمراجعه
.(رشوهبا
بهزنیباالدرکهشرایطیسایردربایدکارکنان
عقلوقضاوتقوهازاست،نشدهاشارهآنها
اطمینانعدمدرصورتوکننداستفادهخود
ازوگرفتهنظردررااحتیاطجانبباید

.شوندبهرهمندحقوقیگروهتوصیههای
نبایدها

:نبایدکارکنان
یحقوقگروهکهبرآینداقداماتیاجرایدرصدد•

است؛کردهاعالنممنوعوغیرقانونیراآنها
غیرقانونیاقداماتجزءاقدامیکهمواردیدر
گروهامانشده،طبقهبندیغیرمجازیاو

شرکتبرایپرخطراقداماتجزءراآنحقوقی
دعاویمانندکردهاند،دستهبندییونیلیور
ازاجازهکسببدونآنهااجرایقضایی،
.استممنوعمربوطهبخشارشدمدیریت

لکمشاورازاجازهکسببدوننبایدکارکنان•
استخدامدرصددخود(حقوقیادارهرئیس)

.برآیندخصوصیکارآگاه
:هبنیستندمجازحقوقیگروهازخارجکارکنان

حقوقیمشاورانبرکنارییاادارهانتصاب،•
ازخارجحقوقیهزینههایپرداختیاخارجی

.حقوقیگروهتوافقموردساختارهای

اصول 
کسب وکار

احترام به 
اشخاص

روابط 
برون سازمانی دمقابله با فسا

حفاظت از 
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(۲از ۲)مشاوره حقوقی 



درقدرتمندرویکردیداراییونیلیورشرکت
آن،موجببهکهاستریسکمدیریتزمینه
درراشغلیموقعیتهایوریسکارزیابی
.استدادهقرارخودمدیریتتیماموراولویت
یسکریونیلیور،توسطارائهشدهتعاریفبنابر

کهرویدادهایییافعالیتهاازاستعبارت
ردشرکتتواناییهایبرتأثیرگذاریاحتمال

یور،یونیل.داردهمراهبهرااهدافشبهدستیابی
یاشهرتمالی،فقدانقبیلازمنفیریسکهای
مانندمثبتریسکهایهمچنینواستعداد

هکمواردیدراستراتژیارسالدرموفقیتعدم
یاوبرندیاداراییهاتقویتدرتأثیریهیچ
شناساییرانداردرشدحالدرکانالهایرشد
.میآیدبرآنهارفعدرصددوکرده

دیعاروندیدریونیلیورریسکمدیریترویکرد
اجزای.استشدهگنجاندهکاریفعالیتهایاز

:هستندذیلشرحبهرویکردایناصلی
اریواگذوسازمانیساختاریونیلیور،مدیریت•

مسئولیت
اهدافوراهبردرویکرد،•
ااستانداردهوسیاستهاوکسبوکاراصول•
کنترلوریسکچارچوبهای•
عملیاتیفرایندهایاجرایوعملکردمدیریت•
فعالیتهاتضمینوپیروی•

بایدها

بهموظفارشدمقاماتسایرومدیرانتمامی
حشربهیونیلیورریسکمدیریتاصولاجرای
:هستندذیل

باهکریسکهاییبایدآنها:مسئولیتپذیری•
وشناساییرااستارتباطدرنقشهایشان

کنندمدیریت
راسطحبایدمدیران:ریسکبهتمایل•

رلی،کنتاقداماتاجرایازپسکرده،شناسایی
کریسپذیرشآمادگیآیاکهبرآینددرصدد
ریسککهکنندتعیینوداشتهرامربوطه
بهدستیابیروندبرخاصیتهدیدمذکور
نمیرودشماربهآنهااهداف

کههستندموظفمدیران:ریسککاهش•
ازتادهندانجامراالزمکنترلیاقدامات
اهدافبهدستیابیجهتدرامورتناسب
.کنندحاصلاطمیناننظرشانمورد

:بایدرهبریتیمهایاعضایتمامی
بامطابقریسکمدیریتاقداماتاجرایاز•

دریونیلیورکنترلوریسکچارچوبهای
اطمینانخودمسئولیتتحتحوزههای
.کنندحاصل

بهکهریسکساالنهبررسیجلساتدر•
میشود،پرداختهآندرذیلموضوعات

:کنندشرکت
اجرایرونددراصلیریسکهایشناسایی-

عهدهبهراآنمسئولیتکهکسبوکاری
دارند؛

ریسکهایمدیریتچگونگیبررسی-
.مذکور

تمایالتدرشکافهرگونهشناسایی-
.ریسکپذیری

رفعازودادهانجاممنظمیبررسیهای•
امکانحدتاریسکهاکاهشیا

.کنندحاصلاطمینان
ابهمراهبایدتحولگراپروژههایتمامیمدیران
:خودتیمهای

اصلیریسکهایشناساییدرصدد•
ودخپروژهاهدافبهدستیابیبامرتبط
برآیند

کنندتدوینراریسککاهشبرنامه•
پروژهراهبردیگروهباراپیشرفت•

کنندبررسی

اصول 
کسب وکار

احترام به 
اشخاص

روابط 
برون سازمانی دمقابله با فسا

حفاظت از 
واژگاناطالعات
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ازالینفکاجزایازیکیریسکمدیریت
ازورفتهشماربهیونیلیورراهبرد

اهدافتحققدرعواملمهمترین
هبماموفقیت.استیونیلیوربلندمدت
درماتواناییبهسازمان،یکعنوان

موقعیتهایازبهرهبرداریوشناسایی
ومربوطهکسبوکارتوسطایجادشده
ارد،دفعالیتآندریونیلیورکهبازارهایی
.استوابسته

مدیریت مسئوالنه ریسک



نوآوریهایوتحقیقاتاجرایبایونیلیور
بهاحترامجهتدرمداوم،وایمنمسئوالنه،
به.برمیداردگامجامعهومشتریاننیازهای
لیوریونیمشتریان،نیازهایبهدستیابیمنظور

ودقیقفناوریودانشمبنایبرراخودابداعات
وکردهپایهگذارینقصوعیببدون

بازتابرااخالقیاصولوباالاستانداردهای
.میکند
ردکهاستجهانیاستانداردهایداراییونیلیور
هگرفتنظردرآننوآوریهایوتحقیقاتتمامی

ماندگاروایمنطراحی:ازعبارتاندکهمیشوند
جدید؛بستهبندیهایوفرایندهامحصوالت،

نوآورانههمکاریهایبرند؛ومحصوالتتوسعه
طتوسانجامشدهعلمیتحقیقاتانتشاروآزاد
.ما

بایدها

وعلمیتحقیقاتدرکهکارمندانیتمامی
بایدهستند،دخیلنوآورانهفعالیتهای

رعایتراکاریحوزهاینبامرتبطاستانداردهای
:برآیندذیلموارداجرایدرصددوکرده

صحیحمدیریتوارزیابیازاطمینانحصول•
امنیتمصرفکنندگان،امنیتکهخطراتی
میکنندتهدیدرامحیطیوشغلی

،خامموادویژگیهایتناسبازاطمینانحصول•
بستهبندیهاومحصوالت

ریسکهایصحیحمدیریتازاطمینانحصول•
مصرفکنندگانبرایغذاییآلرژیزایمواد

ایاستانداردهباالترینرعایتازاطمینانحصول•

یانسانسوژههایرویبرتحقیقاجرایدراخالقی
کردنمحدوددریونیلیورتعهداتازحمایت•

قرارخطردربدونحیواناترویبرآزمایشات
به،شودمراجعه)مصرفکنندگانایمنیدادن

انجامبرایجایگزینرویکردهایگسترش
(حیواناترویبرآزمایش

وهدفمندیقدرت،یکپارچگی،ازاطمینانحصول•
یعلمهمکاریهایوتحقیقاتتمامیشفافیت

جایگاه»به،شودمراجعه)خارجیهمکارانبا
(«شدانهدفمندیویکپارچگیحفظدریونیلیور

قسواببهدسترسیامکانآوردنفراهموحفظ•
هبمربوطدادههایوپروتکلهاشاملتحقیقات
مربوطهتصمیماتوتفاسیرومطالعات

یممستقتطابقعدمهرگونهمیانگذاشتندر•
رمدیباسنداینمحتوایباغیرمستقیمیا

بخشدرمربوطههمکارانیامربوطهمستقیم
.توسعهوتحقیق

نبایدها

:برآیندذیلموارداجرایدرصددنبایدکارکنان
وزهنکهانتشاراتییاسخنرانیهامتنارسال•

ندنکردهاطیراداخلیتصویبوترخیصمراحل
چارچوبازخارجثالثاشخاصباهمکاری•

قراردادیتأییدشدهوساختاری

اصول 
کسب وکار

احترام به 
اشخاص

روابط 
برون سازمانی دمقابله با فسا

حفاظت از 
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ت
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نوآوری مسئوالنه

درموضوعاتاصلیترینازیکینوآوری
اصلیبخشویونیلیورکاریموفقیت
.میرودشماربهماجهانیاستراتژی
بنیانما،دانشهدفمندیویکپارچگی

ولیتمسئبهدستیابیدرمارویکرداصلی
قابلغیرموضوعیایمنی،.استنوآوری
.استحتمیومذاکره



ئهارابرمتکییونیلیورموفقیتوشهرت
الباکیفیتباوایمنخدماتومحصوالت

درمقرراتواستانداردهاتمامکهاست
رهزنجیسرتاسردررابیرونیوداخلیسطح
.میکنندبرآوردهارزش

التمحصواینکهتضمیندرکارکنانتمامی
انتظاراتماتوسطشدهارائهخدماتو

برآوردهرامشتریانومصرفکنندهها
میگیرند،سبقتآنهاازیاومیکنند
.میکنندنقشایفای

باکهمحصوالتیفراخوانیدریونیلیور
بازاراستانداردهاییاومااستانداردهای

اقداماتاجرایدرصددندارند،همخوانی
.آمدخواهدبرموقعبهوصحیح

بایدها

ذیلموارداجرایبهملزمیونیلیورکارکنان
:هستند

شسنجمنظوربهمؤثرفرایندهایبهکارگیری•
درصورتوفرایندعملکردومحصولثبتو

هباصالحیوپیشگیرانهاقداماتاجرایلزوم،
باالترینارائهازاطمینانحصولمنظور

مصرفکنندگانومشتریانبهکیفیتها
مواردتمامپیشگیرانهوموقعبهگزارش•

ولمحصکیفیتیامحصولایمنینگرانکننده
بوکارکسیکپارچگیمسئولیامستقیممدیربه

نبایدها

یلذمواردانجامدرصددنبایدیونیلیورکارکنان
:برآیند

ماقالچونمحصوالتیآگاهانهتوزیعوتولید•
المتسبرسوءتأثیرکهخدماتییاتبلیغاتی
راانمصرفکنندگداشته،مشتریانیاکارکنان

برسوءتأثیراتیاودادهقرارخطرمعرضدر
دارندیونیلیوربرندآوازهوشهرت

یامحصولایمنیبارابطهدرتصمیمگیری•
فیکادانشیاواختیاربدونمحصولکیفیت

کاراینبرای
ندگانمصرفکنومشتریانسواالتبهپاسخگویی•

ازبرخورداریبدونمحصوالتکیفیتمورددر
مربوطهاختیاراتوصالحیت

اصول 
کسب وکار

احترام به 
اشخاص

روابط 
برون سازمانی دمقابله با فسا

حفاظت از 
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ایمنی و کیفیت محصول



اصول 
کسب وکار

احترام به 
اشخاص

روابط 
برون سازمانی دمقابله با فسا

حفاظت از 
واژگاناطالعات

مقابله با فساد
برباشیم،کهجاییهردرراماعملکردنحوه
ما،خصوصیتاین.استدرستیوراستیپایه

منظوربهصحیحاقداماجرایجهتدررا
وریونیلیبلندمدتموفقیتبهدستیابی
.می کندهدایت

پیشگیری از تعارض منافع
مقابله با رشوه

هدایا و مهمان نوازی
سوابق، گزارش و حسابرسی دقیق

محافظت از دارایی های فیزیکی، مالی و معنوی
یونیلیور

مقابله با پول شویی

۱۵

مقابله با فساد



قابلمنفیاثرمیتواندمنافعتعارض
ور،یونیلیاثربخشیوشهرتبرمالحظهای
تعارض.باشدداشتهآنافرادوکسبوکار

ازیکیکهکندبروززمانیمیتواندمنافع
یافرضیواقعی،منافعتادهداجازهکارکنان
برویغیرمالییامالیشخصی،بالقوه

درکارشانجامزماندرایشانبیطرفی
.بگذارداثریونیلیور

نبایدهاییوبایدهاارائهبهدستورالعمل
ایدفعرونددرکارکنانکهاستپرداخته
هاآنرعایتبهملزممنافعتعارضمدیریت
.هستند
اءافشوبیفتداتفاقمیتواندمنافعتعارض
:استالزامیکارکنانتوسطذیلاطالعات

،کاریباربراثرگذارییامدیریتاستخدام،•
پاداشیاوتأییدیههااعطایعملکرد،ارزیابی

کینزدیشخصیرابطهآنهاباکهاشخاصیبه
.دارند

مقامیکنقشدروظیفهانجامیاپذیرش•
تماسیاخانوادهعضوداشتنیا،دولتی

اییتوانبادولتیمقامیکبانزدیکشخصی
وکارکسببرمیتوانندکهتصمیماتیاتخاذ

.باشنداثرگذاریونیلیور
رکسبوکادرنزدیکشخصیمنافعداشتن•

یلیوریونبامرتبطثالثاشخاصسایریارقبا
اعضایکارمند،کهمیشودمواردیشاملکه

:نزدیکشخصیرابطیاویخانواده
باطمرتبثالثاشخاصسایریارقبابرای-

یامیکنندکاریونیلیورکسبوکار
ارائهایشانبرایراخدماتیهرگونه

میکنند
صندوقهایازغیرسرمایهگذاریهایی-

یاو(عامسهامی)بازنشستگی
برمبتنیسرمایهگذاریصندوقهای

سرمایهگذاریصندوقهاییاشاخص
صندوقهای.باشندداشتهمشترک
:میشوندذیلمواردشاملمذکور

درصد۵)باالبسیارسودهایاعطای-
رقبا،به(سرمایهخالصارزشاز

ویوریونیلمشتریان،تأمینکنندگان
تأثیریاکنترلتحتاشخاصیا

دولت
درتأمینکنندگانبهسوداعطای-

اعضایازیکییاایشانکهشرایطی
کارگیری،بهرونددرآنهاتیم

شخصعملکردبررسییاپایش
باشنددخیلثالث

مانندخود؛غیرمالیمنافعتلقیکردنمقدم•
سیاسیدیدگاههایورفاهباورها،ارزشها،

کهریونیلیواخالقیوقانونیانتظاراتبرخود
رتأثیکاردرایشانبیطرفییاعملکردبر

.بگذارد

بایدها

:بایدکارمندانتمامی
رینبهتبهیونیلیورکهکنندحاصلاطمینان•

بردبسودبالقوهکسبوکاریفرصتهایازنحو
،واقعیمنافعتعارضهرگونهافشاءفرایند•

یکپارچگیمسئولبهبالقوهیافرضی
رینبهتنهایتدرکهکننددنبالراکسبوکار

طریقازراجاریوضعیتمدیریتبرایشیوه
واهدختعیینکارفرمامستقیممدیربارایزنی
کرد

شانایاگرکننددنبالمواردیدرمشابهفرایند•
کسببرایپیشنهادهاییشخصیطوربه

سازمانیدر(آنمشابهیا)مدیریتیعناوین
ایمالیمنافعازبهرهمندیهدفباخواه)دیگر

سازمانهایدرنقشهاییشامل،(غیرانتفاعی
.میکننددریافتعمومیارگانهاییاتجاری
وندشدهاملحقشرکتبهتازگیبهکهافرادی
رونددرراآنهاودارندمدیریتیعناوین

دتعهاینمشمول،نکردهاندافشاءاستخدام
میشوند
چوننقشهاییمذکوراطالعاتافشاءالزامات
گروههایمدیرههیئتمدارس،امنایهیئت
مدیرانوتفریحییاورزشیآماتوری
نساکآنهادرکارمندکهامالکییاساختمان

.هستندمستثنیباالالزاماتازاست،
وحقوقیامورارشدمدیرازراکتبیتأییدیه•

زاپیشکسبوکاریکپارچگیارشدمسئول
شرکتهرگونهمدیریتسمتپذیرش
کنداخذعامسهامی

عثبابیرونیتعهداتکهکندحاصلاطمینان•
:کهنشوند

درایشانهمبخشیوتعهدکاهش-
یونیلیور؛

تجاریحساساطالعاتبهدسترسیارائه-
لیوریونیبالقوهیاواقعیرقبایبارابطهدر
بخشدستورالعملهایبهشودمراجعه)

(رقبااطالعات،منصفانهرقابت
یونیلیوربرایمسئولیتهرگونهایجاد-

هکدهداطالعدیگرسازمانبهبایدکارمند-
بدونشخصیمبنایبرراسمتاین

یونیلیوربرایمسئولیتهرگونه
ایحقالزحمههرگونهاینکهوپذیرفتهاند

یوریونیلبهمذکورمشارکتازناشیمزایا
.نمییابدانتقال

نبایدها

:نبایدکارمندانازیکهیچ
بروزاحتمالیامنافع،تعارضوجودزماندر•

واردبپذیرد،راکاریموقعیتهایآن،
هرگونهدرمشارکتیارأیگیریمذاکرات،

اینگرمشود،فعالیتییاتصمیمگیریفرایند
یکپارچگیمسئولازراالزممجوزقبلازکه

باشدکردهدریافتکسبوکار
اجرایرونددرکهکاریموقعیتهای•

وهآمدوجودبهیونیلیوردرایشانمسئولیت
همراهبهمنافعییونیلیوربرایمیتواند
نددهانتقالاشخاصسایربهراباشدداشته

افعمنپیشبردبراییونیلیوردرخودسمتاز•
کندسوءاستفادهخودشخصی

معدازاطمینانبدونراسازمانیافردهرگونه•
یونیلیورباایشانمنافعتعارضوجود

رکابهیاکردهمنعقدقراردادکرده،استخدام
گیرد

رعایتبدونراسابقدولتیمقاماتخدمات•
Revolving»بهمربوطاصول Doors»یونیلیور

کندمنعقدقراردادیاکردهاستخدام
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پیشگیری از تعارض منافع



بایدها

:کنندرعایتراذیلمواردبایدکارکنان
باتعاملدرچهوداخلیفعالیتهایدرچه•

هککنندبیانصراحتبهثالث،اشخاص
ساد،فورشوهبامقابلهدریونیلیوررویکرد
طوربهنهواستصفرتحملرویکرد

الغمبغیرمستقیم،طوربهنهومستقیم
الیتفعنتایجبرکهمنافعییاهدایانقدی،
ندادهپیشنهادرادارندنادرستیتأثیرکاری

کردنخواهدنیزدریافتو
دریافتبهپیشنهادازآگاهیصورتدر•

نقضبهمنجرکهمعامالتسایریاوجه
هبسریعا رامراتبمیشود،دستورالعمل

مشاوروکسبوکاریکپارچگیمسئول
کنندگزارشمربوطهبخشحقوقی

ثالثشخصانطباقاصولدستورالعمل•
ابمطابقرامربوطکنترلهایویونیلیور

یشرکاانتخابومنبعیابیسیاستهای
کنندرعایتمسئوالنهتجاری

دولتراهکارهاییاالکترونیکارتباطاتاز•
اعطایمانندزمینههاییدر)الکترونیک

وبرندازحفاظتمالیات،تدارکات،مجوز،
برایدسترسدرابزارهایسایریا(غیره

ودولتیمقاماتبارورودتعامالتکاهش
هاستفادرشوهخواریبامرتبطریسکهای

.کند

نبایدها

یاممستقیطوربهنبایدیونیلیورکارکنان
طریقازمثال،عنوانبه)غیرمستقیم

،انتوزیعکنندگنمایندگان،،تأمینکنندگان
:(اشخاصسایریاواسطههاوکال،مشاوران،

ردکهتصمیماتیبرتأثیرگذاریهدفبا•
درصددمیشود،اتخاذیونیلیورمورد

مزایاییارشوهپرداختیادریافت
یلتسهمنظوربهپرداختشامل)نامتعارف

وافرادسایریادولتیمقاماتبه/از(امور
برآیندثالثاشخاص

کهتصمیماتیبرتأثیرگذاریهدفبا•
اتخاذثالثاشخاصمورددریونیلیور
ایرشوهپرداختیادریافتدرصددمیکند،
منظوربهپرداختشامل)نادرستمنافع

دآینبرثالثاشخاصبه/از(امورتسهیل

ابتنهاکارکنانکهاستثناییشرایطدر
تهدیداتبروزازمیتوانندوجهپرداخت
جلوگیریآزادیوجانعلیهتهدیدفیزیکی
خواهدمجازنظرموردمبالغپرداختکنند،
ایندردخیلاشخاصاینکهبرمشروطبود
ومذکوردرخواستجزئیاتسریعا روند

یکپارچگیمسئولبهراپرداختهاتمامی
درمربوطبخشحقوقیمشاوروکسبوکار

ضرورت.دهندگزارشرویداداینوقوعکشور
امکانکهاستایندرمذکورالزاماتاجرای
اقداماتاتخاذومالیسوابقثبترویداد،
هببیشتر،اطالعاتبرای)آیدفراهمبعدی

وگزارشسوابق،بخشدستورالعمل،
.(کنیدمراجعهدقیقحسابرسی
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مقابله با رشوه

ازحمایتجهتدرکشورهااکثر
برایصورتگرفتهجهانیتالشهای

منعدرقوانینیفساد،بامقابله
یزنبسیاری:کردهاندوضعرشوهخواری

وبرونمرزیاقداماتدرراقوانیناین
.میکننددخیلنیزخودبینالمللی

هبمنجراستممکنقوانینایننقض
اصاشخیاویونیلیوربرایجرائموضع
دولتیمقاماتبارویارویی.شود

این:استباالییریسکدارایهمواره
رفتاریکوقوعکهاستدرحالی

هیقابلتوجصدمهمیتواندغیرقانونی
.کندواردیونیلیورشهرتبر

فعالیتهایاجرایدریونیلیورتعهدات
دنیازمنراستی،وصداقتکمالدرکاری
ردرویک:استجهانیاستانداردهایرعایت
درفسادورشوهمقابلدرصفرتحمل
فصریونیلیورفعالیتهایتمامیمورد
اجراداخلیبازرگانیفعالیتهایازنظر

برای)تجاریوعمومیرشوهومیشوند
را(ثالثشخصهرگونهازیابهمثال،
.میکندممنوع

وبایدهاارائهبهحاضردستورالعمل
انکارکنکهاستپرداختهنبایدهایی
.ندهستآنهارعایتبهملزمیونیلیور



ندهانعکاسدهبایدیونیلیورارتباطاتتمامی
.دباشکاردرصداقتوراستیحفظدرماتعهد

وابطرایجاددرمثبتیبسیارنقشمهماننوازی
رسایوتأمینکنندگانمشتریان،باحسنه

درمیتوانهمچنین،.داردثالثاشخاص
ومعقولهدایاییاعطایبهمواقعبرخی

یاتبلیغاتیرویدادهایقالبدرمناسب
.پرداختمحصوالتمعرفی

اعطاییاوپذیرشکهآنجاییازحال،اینبا
بهمنجرمیتواندمهماننوازیوهدایا

بهرامنافعتعارضیاوشدهسوءاستفاده
اتکردتالشهموارهبایدباشد،داشتههمراه

وقانونیکامال صورتبهمذکوراقدامات
ورتصیونیلیورکاریفعالیتهایبامتناسب
.پذیرد

انکارکنمسئولیتهایارائهبهحاضرسنددر
خواهیممهماننوازیهاوهدایاباارتباطدر

مهماننوازیهایوهدایاهمچنین،.پرداخت
هبآن،برعالوه.شدهانددادهشرحنیزممنوعه
شرایطیچهدرکهاستشدهبیانصراحت
یاهدایادریافتیااعطاءبهمجازکارکنان

.هستندقانونیومجازمهماننوازیهای

بایدها

:کنندرعایتراذیلمواردبایدکارکنان
عدمازتاکنندرعایترادستورالعملهااین•

عدمهدایا،اعطاءودریافترونددرافراط
ارضتعیانامتعارفمنافعوپیشنهادهاارائه
اناطمین(غیرمستقیمیامستقیم)منافع
بهبیشتر،اطالعاتبرای)کنندحاصل

ورشوهبامقابلهبخشدستورالعملها،
(کنیدمراجعهمنافعتعارضازپیشگیری

یونیلیورکهداخلیپولیمحدودیتهایاز•
مهماننوازیوهدایابرایمجزاطوربه

طبقمعافموارددرمگراست،کردهتعیین
راآنهاوکردهحاصلاطالعسند،این

کنندرعایت
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بایدها

هدایا
:بایدیونیلیورکارکنان

به)اعطاییهدایایکهکنندحاصلاطمینان•
تی،دریافیا(یونیلیوربرنددارایکاالهایازغیر
ونبودهمحلیپولیمحدودیتهایازفراتر

ایشرایطتمامدروندارندغیرقانونیماهیت
تعارضازپیشگیریمورددردستورالعملها

تثببهملزمکارکنان.دارندمطابقتمنافع
تااستالزمامانیستند،هدایااینرسمی
صورتدرتادارندنگاهخودنزدراآنهاسوابق
.کردمراجعهآنهابهبتواننیاز

هادپیشنهدایاییکارکنانبهکهشرایطیدر•
فراترمحلیپولیمحدودیتهایازکهشود
کمالدرتابودخواهندموظفایشاناست،
قوانینوکردهردرامذکورهدیهادب،

کهخاصیشرایطدر.دهندشرحرایونیلیور
چنینیاینهدایایقبولبهمجبورکارکنان
یادشدیبیاحترامیازجلوگیریبرایهستند،
ریونیلیوکارکنانآنها،بازگشتازممانعت
:هستندموظف

یکپارچگیمسئولازراالزممجوز-
کننداخذمربوطهکسبوکار

بهرادریافتیهدایایامکان،صورتدر-
کننداعطاءخیریهسازمانهای

بهکهکارکنانطرفازاعطاییهدایایتمامی•
برنددارایوعرضهقابلکاالهایصورت

بابمتناسوقانونیکامال هستند،یونیلیور
.باشندشرایط

مهماننوازی
:کنندرعایتراذیلمواردبایدکارکنان

ردتنهامهماننوازیهاکهکنندحاصلاطمینان•
:میشوددریافتیاارائهذیلشرایط

زمجاکاریمنافعکسببهمنجرآنانجام-
شودقانونیو
محدودیتهایازمراسماینهزینههای-

نمیکندتجاوزمحلیپولی
خواهدوقوعبهباریکتنهامذکوررخداد-

پیوست
مراسمدرغذاصرفبهدعوتصورتبه-

،تیمتشکیلجلساتدرشرکتعمومی،
محلی،ورزشییافرهنگیرویدادهای
سایریاوصنعتیجوایزاعطایجشنهای
باشدمشابهرویدادهایوفعالیتها

سایرویونیلیورجانبازنمایندگانی-
.دارندحضورمذکورمراسمهایدراشخاص

ازیهامهماننوازقبیلاینثبتبهملزمکارکنان
نیستند،محلیپولیمحدودیتهایآرشیودر
عدیببررسیهایبرایرامربوطهسوابقبایداما
کهکنندحاصلاطمینانودارندنگاهخودنزد

شدهارائهمهماننوازیهایبامرتبطهزینههای
وپردازشسیستمهایبایونیلیورسویاز

رخدادوقوعمحلدرمااستانداردهزینهتسویه
.داردمطابقتمربوطه

بهمجبورکارکنانکهاستثناییشرایطدر
کههستندمهماننوازیهاییارائهیادریافت
پولیمحدودیتهایازبیشترآنهاهزینه
:بایداست،محلی

نندکدریافترامربوطهمستقیممدیرحمایت•
کسبوکاریکپارچگیمسئولازراالزممجوز•

کننداخذمربوطه
همذاکرضمنمذکور،تأییدیهدریافتازپس•

مواردمطابقتازمقابل،ثالثشخصبا
انایشدستورالعملهایوقوانینباارائهشده

حاصلاطمینانمهماننوازیوهدایازمینهدر
کنند

یافتدرپیشنهادباکارکنانکهشرایطیسایردر
ازکهمهماننوازیهایییاهدایااعطاییا

مواجهبوده،بیشترمحلیپولیمحدودیتهای
بهاشارهضمنادبکمالدربایدشوند،

.کنندردرامذکورپیشنهاددستورالعملها،
نبایدها
:نبایدکارکنان

رچگییکپامسئولازکتبیمجوزدریافتبدون•
دریافتیااعطاپیشنهاددرصددکسبوکار

آنها،درکهبرآیندمهماننوازیهاییوهدایا
نایشاخانوادهاعضاییادولتیشخصیتهای

هستنددخیل
انواعسایریامهماننوازییاهدیههیچگونه•

برتأثیرگذاریهدفباکهمساعدتها
رایبتعهدییاوبودهایشانکاریتصمیمات

بپذیرندرامیکندایجادایشان
یانقدیصورتبهکههدیهایهیچگونه•

بلیطهایمانندباشد،نقدیمعادل
وام،هزینه،سندهدایا،گواهی،بختآزمایی

یاسهاماعتبارات،انواعسایریاضمانت
کننددریافتیادادهپیشنهادرااختیارات

ایشبانهاقامتشاملمهماننوازیهیچگونه•

ازکتبیاجازهدریافتبدونراخارجیمسافرت
ایپذیرفتهکسبوکاریکپارچگیمسئول
دهدپیشنهاد

دستورالعملها،باکهمهماننوازیهیچگونه•
،همنصفانرفتاریوشأناحترام،حفظبخش

ایودهدپیشنهادیاپذیرفتهراداردمغایرت
شودمحلیآدابورسومنقضموجب

یکپارچگیمسئولازالزممجوزهایتمام
یدباسنداینبهشدهارجاعمربوطهکسبوکار

ارائهمهماننوازیوهدایاافشاءروندبامطابق
.شونداخذاینجادرشده
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کهاطالعاتیسایرومالیگزارشهای
ندمیکنگهداریداخلیصورتبهیونیلیور

،سهامدارانبهماکهمالیاطالعاتو
یدبامیکند،ارائهخودشرکاسایرومدیران

.باشندکاملوبرخوردارکافیدقتاز
برایارزشمندیاطالعاتماآرشیوهای

برشاهدیورفتهشماربهشرکت
مارشبهماتعهداتوتصمیماتفعالیتها،
ایندرکهاقداماتیوفرایندها.میروند
حائزجهتآنازمیشوند،اجرازمینه

حصولبهمنحصرکههستنداهمیت
تصالحیومعامالتدقیقثبتازاطمینان
.هستندآنها

دقیقثبتدرموفقیتعدمهرگونه
ونادرستاطالعاتثبتوجعلیامعامالت

اقداماتی،چنینانجامبهدیگرانالزامیا
رمنجاستممکنوشدهتلقیکالهبرداری

یامربوطهکارکنانمجازاتیاجریمهبه
.شودیونیلیور

نبایدهاییوبایدهاارائهبهحاضرسند
حصولبرایکارکنانکهاستپرداخته
اطالعاتثبتدردقترعایتازاطمینان

.هستندآنهارعایتبهملزمکاریومالی

بایدها

:کنندرعایتراذیلمواردبایدکارکنان
تمامیوکردهثبتباالدقتبارامعامالت•

کننددرجراجزئیات
نآاجرایبرایکهدهندانجامرامعامالتیتنها•

الانتقیافروشخرید،قبیلاز)هستندمجاز
(داراییهاواقالم

انجامکهمعامالتیکهکنندحاصلاطمینان•
واسنادبرمبتنیوبودهقانونید،انداده

هستندمعتبرمدارک
اطالعاتدرتقلبیاکالهبرداریهرگونه•

کهمواردییاواطالعاتسایریاحسابداری
اتخطرازجلوگیریوامورتسهیلبرایمبالغی
دشدهانپرداختقضاوت،درخطایاوفیزیکی

وکسبوکاریکپارچگیمسئولبهرا
دهنداطالعمالیامورمعاون/مدیر

رددرخواستموردزمانتاراشدهثبتسوابق•
یاویونیلیوردادههایازنگهداریاستاندارد
مقرراتوقوانینالزامدرصورت)آنازبیشتر
کنندنگهداری(محلی

بررسیهایبهمربوطسوابقالزام،صورتدر•
ازبعدحتیراقانونییاقضاییحسابرسی،

ندکننگهداریاطالعات،ضبطعادیدورهپایان
مالیاتمأمورانخارجی،وداخلیحسابرسانبا•

صداقتوادبکمالباقانون،مجریانسایرو
کنندهمکاری

اطالعاتتمامیازکهکنندحاصلاطمینان•
دارندخودآگاهیکاریحوزهبامرتبط

ومالیاطالعاتگزارشمسئولکهکارکنانی
رعایتبهملزمهستند،کاریاطالعاتسایر
:هستندذیلموارد

ابمرتبطمواردقبیلازنافذقوانینتمامی•
زیستیالزاماتومالیاتمالی،صورتهای

تهیهخارجیمقرراتواستانداردهاتمامی•
یملوبینالمللیاستانداردهایمانندگزارش

تهیهقوانینواستانداردهاحسابداری،
الزاماتمالی،مقرراتبورس،بازارفهرست
یدستورالعملهاایمنی،وبهداشتبهمربوط

قانونیاستانداردهایوشرکتمدیریت
وادستورالعملهیونیلیور،حسابداریراهنمای•

استانداردهایگزارش،تهیهزمانیجداول
اطالعاتیتعاریفواطالعاتی
حضورحسابداریفعالیتهایدرکهکارکنانی
کهکنندحاصلاطمینانبایددارند،

بازهدربدهیهاوداراییهاسودها،فروشها،•
شدهاندثبتدرستزمانی

وصا خصحسابداریسوابقتأییدکنندهاطالعات•
درشدهوارداطالعاتتبصرهها،بامرتبطموارد
قبیلازاحتمالیبدهیهایوروزنامهدفتر

شدهاندثبتدرستیبهمالیاتها

محلکشوریابازاردرشرکتارشدمقامات
رداختیاراتدارایافرادومالیمدیرانفعالیت،
انیزمبازههایدربایدمالیشرایطکنترلزمینه
ارائهوتهیهدرصددساالنه،وماههسه

وهگردستورالعملهایبامطابقمالیگزارشهای
.برآیندیونیلیورمالی

نبایدها

:نبایدکارکنان
یاوفروشروندبرکهدهندانجاماقداماتی•

فیمابینزمانیبازههایدرحاصلهسود
بگذاردتأثیرگزارشدورههای

یامالیمنافعحساب،حفظوایجاددرصدد•
بهرادیگرانیاوبرآمدهنشدهثبتداراییهای

کنندترغیبکاراین
سوابق،جعلیاتغییرکردن،پنهاندرصدد•

برآیندشرکتاسنادوحسابها

اصول 
کسب وکار

احترام به 
اشخاص

روابط 
برون سازمانی دمقابله با فسا

حفاظت از 
واژگاناطالعات

ت
قوانین و موازین اخالقی شرک
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سوابق، گزارش و حسابرسی دقیق



محافظت از دارایی های فیزیکی، مالی و معنوی یونیلیور
بایدها

فیزیکییداراییها
:کنندرعایتراذیلمواردبایدکارکنان

وداراییهاتمامیکهکنندحاصلاطمینان•
درکهیونیلیوربهمتعلقفیزیکیمایملک

تماسدرآنهاباخودمسئولیتاجرایروند
ریبتخیاسوءاستفادهآسیب،بدونهستند،

ازدعبارتانفیزیکییداراییها.اندباقیمانده
ایمحصوالتآزمایشگاه،وکارخانهتجهیزات
ورهاکامپیوت،ساختمانهایونیلیور،ترکیبات
شرکتبهمتعلقموتورینقلیهوسایل
:بایدیونیلیورسایتهایازیکهرمسئول
وفعالیتهاازناشیبالقوهخطرات-

دکنشناساییرامربوطهسایتدرخدمات
ومذکورخطراتازناشیآسیبریسک-

سایتداراییهایبهکاریوقفههایسایر
پیدرکهمسئولیتهاییهمچنین،و

رامیشوندمطرحرویدادهاییچنین
کندارزیابی

کاهشبرایالزماقداماتاجرایدرصدد-
برآیدقبولقابلسطحیتاریسکها

مالیداراییهای
:کنندرعایتراذیلمواردبایدکارکنان

وجوهقبیل،از)یونیلیورمالیداراییهایاز•
(اعتباریکارتهایوبانکیحسابهاینقدی،

ریکالهبرداآسیب،،سوءاستفادههامقابلدر
کنندمحافظتسرقتیا
سایریاواستقراضهامخارج،تعهدات،تنها•

ویمسئولیتومقامباکهمالیمعامالت
درخزانهداریومالیاختیاراتجداولطبق
مطابقتجهانییاومنطقهایمحلی،سطح
کننداجراوتأییدرادارند

وخریدمعامالتیاقراردادهادردخیلکارکنان•
یاستانداردهارعایتبهملزمتأمینیفروش

.هستندزمینهایندریونیلیور

معنویمالکیت
:کنندرعایتراذیلمواردبایدکارکنان

محصوالت،یاوجعلیمحصولهرگونهوجود•
کهیبازاریاباقداماتیامکاتبات،بستهبندی

حقاختراع،حقتجاری،عالئمنشر،حقبه
بهمربوطحقوقسایریاودامنهنامطراحی،

بهارمیکنندتجاوزیونیلیورفکریداراییهای
دهندگزارششرکتحقوقیگروه

آمادهسازیوتوسعهتحقیق،حیندر•
خدمات،جانبی،برندهایجدید،برندهای
وتبلیغاتمکاتبات،اختراعات،طراحیها،

وبررسیهاکلیهانجامازتبلیغاتی،موارد
ا،طراحیهاختراعات،زمینهدرالزمبایگانیهای

تمالکیبهمربوطحقوقسایروتجاریعالئم
کنندحاصلاطمینانمعنوی

اشخاصبامشترککارهایاجرایرونددر•
شاملهمکاریقراردادهایوجودازثالث،

معنویمالکیتحقوقدربارهالزمبندهای
ازبهرهمندیدرطرفیناختیارویونیلیور
.کنندحاصلاطمینانآننتایج
نبایدها

:نبایدکارکنان
زااجازهبدونرایونیلیورفیزیکییداراییها•

آنهاازیاکردهخارجشرکتساختمانهای
کننداستفادهنادرستمقاصدبرای

معتبر،اختراعثبتحقوقتعمدیطوربه•
سایرومؤلفحقتجاری،عالئمطراحی،حقوق
راثالثیشخصهرگونهمعنویمالکیتحقوق
کنندنقض

اصول 
کسب وکار

احترام به 
اشخاص

روابط 
برون سازمانی دمقابله با فسا

حفاظت از 
واژگاناطالعات

ت
قوانین و موازین اخالقی شرک
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ازمحافظتقبالدریونیلیورکارکنان
.هستندمسئولیونیلیوردارایی

هزمیندربیشتراطالعاتکسببرای
بهداراییهاانواعسایرازمحافظت

وبهداشتبخشدستورالعملهای
اطالعاتازحفاظتوشغلیایمنی

.کنیدمراجعه،یونیلیور

الزاماتارائهبهحاضردستورالعمل
مادی،داراییهایازحفاظتبهمربوط
ریونیلیومعنویمالکیتوفیزیکی
.میپردازد



مقابله با پول شویی
ریجلوگیویونیلیورشهرتحفظمنظوربه
ههرگونازبایدکیفری،مسئولیتایجاداز

با(تعمدیغیرصورتبهحتی)ارتباط
خودداریدیگرانغیرقانونیفعالیتهای

اناطمینبایدآنکارکنانویونیلیور.کرد
تعایداازسهمییونیلیورکهکنندحاصل

اچرنمیکند؛دریافتمجرمانهفعالیتهای
تاسممکنچنینیاینمبالغدریافتکه
درمشارکتبرایکیفریجرمعنوانبه

.شودقلمدادپولشوییفعالیتهای

اقداماتیشرحبهحاضردستورالعمل
ازماندندوربرایکارکنانکهمیپردازد

رعایتبهملزمپولشویی،فعالیتهای
.هستندآنها

بایدها

:بایدکارکنان
فعالیتهایوقوعبهنسبتتردیددرصورت•

،(یمغیرمستقیامستقیمطوربه)پولشویی
ندکنمطلعراخودبخشحقوقیمشاورسریعا 

یارهوشپولشویینشانههایبهنسبتهمواره•
:ازعبارتاندنشانههااینازبرخی.باشند

:برایتأمینکنندهدرخواست
ثالثشخصبانکیحساببهوجوهواریز-

اجرایمحلکشورازخارجشخصییا
مربوطهعملیات

ازمتفاوتروشهاییبهپرداختهاانجام-
کاریمتداولروشهای

حسابهایدرپرداختیوجودتقسیم-
مجزابانکی

معمولحدازبیشپرداخت-
:یونیلیوربهمشتریانپرداختهای

بانکیحسابچندیناز-
کهمواردیدرخارجیبانکیحسابهایاز-

نیستخارجیمشتری
معموال کهدرحالیاست؛نقدیصورتبه-

ودهبالکترونیکپرداختیاچکصورتبه
است

میشوددریافتثالثاشخاصاز-
کهدرحالیاست؛پیشپرداختصورتبه-

اینانجامبهالزاممتداولکاریقوانین
.نداردکار

اشخاصبامعامالتانجامدردخیلکارکنان
ومشتریان،تأمینکنندگانقبیلازثالث

:بایدجدید،توزیعکنندگان
مشروعیتوهویتکهکنندحاصلاطمینان•

انجاموقراردادانعقادازقبلایشان،قانونی
دهشتأییدوگرفتهقرارارزیابیموردمعامله،
یشناسایسطحوروندبرمتعددیعوامل.است

استتأثیرگذارمذکوربررسیهایو
ردکسبوکاریکپارچگیمسئولراهنماییبا•

راافرایندهوابزارمناسبترینمربوطه،بخش
سوابقنگهداریوثبتوارزیابیرونددر

دستورالعملبه،شودمراجعه)کنندانتخاب
(نهمسئوالتجاریشرکایانتخابومنبعیابی

ازقبلراشدهانجامبررسیهاینتایج•
اشخاصباهمکاریمورددرتصمیمگیری

درصورتودادهقرارمدنظربهخوبیثالث،
شاورمیاکسبوکاریکپارچگیمسئولبالزوم،

.کنندمشورتمربوطهبخشحقوقی
وتأمینزنجیرهمدیریتازکهمالیمدیران
ظفمومیکنند،پشتیبانیمشتریانتوسعه
فعالیتروندمنظمطوربهکههستند

ثالثاشخاصومشتریان،تأمینکنندگان
رارقنظارتوبررسیموردراخدماتتأمینکننده

وقوعازحاکینشانههایوعالئمهرگونهوداده
.کنندشناساییراپولشوییفعالیتهای

نبایدها

:نبایدکارکنان
مذکور،بررسیهایوگزینشهااجرایدر•

ایبررسیدرموفقیتعدمکنند؛سهلانگاری
رطوبهمذکورگزینشیاقداماتبهروزرسانی

ارآنکارکنانویونیلیوراستممکنادواری،
.دهدقرارخطرمعرض

اصول 
کسب وکار

احترام به 
اشخاص

روابط 
برون سازمانی دمقابله با فسا
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واژگاناطالعات

ت
قوانین و موازین اخالقی شرک

۲۲



اصول 
کسب وکار

احترام به 
اشخاص

روابط 
برون سازمانی دمقابله با فسا

حفاظت از 
واژگاناطالعات

احترام به اشخاص
ابرویاروییدرانصافوصداقتشأن،رعایت
کارکنانویونیلیور.استالزامیامریافراد،

دهبوتعاملدرمتفاوتیاشخاصباهموارهآن
آورده هایوافرادشخصیتبهمسیرایندرو

تاسآنبریونیلیور.می گذارداحترامایشان
کند؛ایجادبی طرفانهوایمنکاریمحیطتا

وهشدگذاشتهاحترامافرادحقوقبهکهجایی
توانایی هاینهایتبهمی توانندافرادهمه

.یابنددستخودبالقوه

بهداشت و ایمنی شغلی
احترام، شأن و رفتار منصفانه

۲۳

احترام به اشخاص



بهداشت و ایمنی شغلی
منایکاریمحیطایجادبهمتعهدیونیلیور

وریونیلی.استکارکنانشبرایسالمتو
رعایترامربوطهمقرراتوقوانینتمامی
وبهداشتبهبودجهتدرهموارهوکرده
.میداردبرگامشغلیایمنی
خاصجایگاهونقشیونیلیوردرفردهر
وپیادهسازیمسئولیتمدیران.داردراخود

افرادشغلیایمنیوبهداشتترویج
کهثالثیاشخاصومستقیمزیردست

رامیکنندفعالیتآنهاکنترلتحت
شروطازیکیعنوانبه.هستندعهدهدار

بتنسیونیلیورکارکنانتمامیاستخدامی،
.ندهستمسئولکارحیندرایمنیحفظبه
وفردیمسئولیتهایشرحبهسند،ایندر

شغلیایمنیوبهداشترعایتدرگروهی
.پرداختخواهیم

بایدها

:کنندرعایتراذیلمواردبایدکارکنان
داشتهمدنظرخودرفتارهایوکاردرراایمنی•

باشند
هبمربوطبهداشتوایمنیدستورالعملهای•

آموزشآنمورددرکهخودکاریحوزه
کنندرعایترادیدهاند

دیافراآگاهیازتاکنندحمایتراتیمرهبران•
مانند)میکنندهمکاریایشانباکه

بهنسبت(بازدیدکنندگانوپیمانکاران

ارکایمنیوبهداشتمقرراتودستورالعملها
فعالیتهایشاندرمذکورمواردرعایتو

کنندحاصلاطمینان
آنهامورددرکهدهندانجامراکارهاییتنها•

دارندراآنهااجرایصالحیت،دیدهاندآموزش
اجرایبرایکافیهوشیاریوسالمتازو

هستندبرخوردارآنها
وقوعزماندرضروریاقداماتازآگاهیاز•

اناطمینبازدیدیاکارمحلدراضطراریشرایط
کنندحاصل

نناایمشرایطبیماری،جراحت،حادثه،هرگونه•
یطمحبهموادنشتوتصادفغیربهداشتی،و
همربوطمحلدریونیلیورمدیریتبخشبهرا

رلکنتوجلوگیریدرصددسریعا ودادهاطالع
برآیندمذکورشرایط
امتاختیارداراییونیلیورسایتمدیرانتمامی

تحتمحلهایدرایمنیوبهداشتحفظدر
:بایدوبودهخودنظارت

بمتناسایمنیوبهداشتمدیریتسیستم•
درکهگیرندکاربهراخودفعالیتمحلبا

،کمیتههاانتصابچوناقداماتیبرگیرنده
مسیستوصالحیتواجدکارشناسانمدیران،
استکارکنانمشکالتثبت

ارکارایمنیوبهداشتتهدیدکنندهخطرات•
،عملیاتازناشیریسکهایوکردهشناسایی
شدهبرنامهریزیوعادیخدماتوفعالیتها

کنندکنترل/مدیریتراسایت
وقوانینباتطابقورعایتمنظم،طوربه•

ازایمنیوبهداشتزمینهدرمحلیمقررات

قرارارزیابیموردرایونیلیورالزاماتقبیل
دهند

وبهداشتارتقاءزمینهدرسایتاهداف•
برنظارتدرصددودادهتوسعهراایمنی
االنهسبررسیشاملخودکهبرآیندآنعملکرد
ودمیشمدیریتیسیستمکفایتوکارایی

طریقازرااجباریکلیدیعملکردشاخصهای•
محیطوبهداشتایمنی،گزارشسیستم
کنندگزارشیونیلیور(SHE)زیست

بامرتبطفقدانهایورویدادهاحوادث،کلیه•
ازراحادثهوقوعزماندرSHEاستانداردهای

هبرجوعوامورپیگیریبررسیها،انجامطریق
کنندگزارشخودتجاربوآموختهها

اضطراریمواقعدرمکانهاوافرادموقعیتهای•
ارقردیگراناختیاردروکردهبررسیوحفظرا

دهند
کارکنان،تمامیکهکنندحاصلاطمینان•

اشتبهدقوانینازبازدیدکنندههاوپیمانکاران
مشاغلوفعالیتهابامرتبطایمنیو

دارندکافیخودآگاهی
کهمامحلیSHEتیماعضایطریقازسنداین

خودمحلیرهبریتیمهایبانزدیکهمکاری
گذاشتهاشتراکبهجهانیسطحدردارند،

میشود

اشخاص/شرکتهامدیرانکهکشورهاییدر
مسئولیتتاهستندموظفمحلیحقوقی

ردکاریایمنیوبهداشتبامرتبطرویدادهای
قانونیالزاماترعایتوملیسایتهایتمامی
سایتهایمدیرانهستند،عهدهداررامربوطه
استمدرمربوطهمدیرههیئتبابایدیونیلیور

وتبهداشمدیریتیسیستمبهنسبتوبوده
برایموردنیازرویکردوکارمحیطدرایمنی
انجامبررسیهایتناسبازاطمینانحصول
.کنندتوافقشده

نبایدها

:نبایدکارکنان
مخدرموادیاالکلیمشروباتازکهدرحالی•

تحتکهمواقعییاوکردهانداستفاده
انجامدرصددهستند،خاصداروییدرمانهای

رانندگیچوناعمالیوکاریفعالیتهای
برآیند

ددهنادامهغیربهداشتیوناایمنکارهاییبه•
وثحوادافرادسایرکهبگذارنداینبررافرض•

کردخواهندگزارشراریسکها

اصول 
کسب وکار

احترام به 
اشخاص

روابط 
برون سازمانی دمقابله با فسا

حفاظت از 
واژگاناطالعات

ت
قوانین و موازین اخالقی شرک
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(۲از ۱)احترام، شأن و رفتار منصفانه 
شکوفاجوامعیدرتنهاکسبوکاریهر

احترامبشرحقوقبهآندرکهشدخواهد
گامآنارتقاءجهتدروشدهگذاشته
هصحامراینبریونیلیور.شودبرداشته
استموظفکسبوکاریهرکهمیگذارد

یراتتأثدروگذاشتهاحترامبشرحقوقبه
.کندمشارکتبشرحقوقمثبت
کاری،جنبهازهمواخالقینظرازهم

ویونیلیورعملیاتدربشرحقوقرعایت
برخوردارباالییاهمیتازآنارزشزنجیره
کهدکنحاصلاطمینانبایدیونیلیور.است
نندمیکفعالیتمحیطیدرکارکنانشتمامی

گذاشتهاحترامتفاوتهاوتنوعبرکه
اداعتممبنایبرفعالیتهاتمامیوشده

ایجادوبشرحقوقبهاحترامدوجانبه،
یاتبعیضهرگونهبدونبرابر،موقعیتهای

.دشدهانپایهگذاریغیرقانونیبهرهکشی
نبایدهاییوبایدهاارائهبهسندایندر

رایبآنکارکنانویونیلیورکهپرداختهایم
ظحفورعایتبهملزممذکور،شرایطحفظ
.هستندآن

بایدها

:کنندرعایتراذیلمواردبایدکارکنان
تمامیوهمکارانانسانیحقوقوشأنبه•

ارتباطدرآنهاباکاریاهدافبرایکهافرادی
بگذارنداحترامهستند،

ایترعسایرینبارفتاردرراصداقتوانصاف•
شغل،جنسیت،نژاد،درتبعیضازوکرده
موطن،مذهب،رنگ،جنسی،هویتسن،

ها،وابستگی،تأهلوضعیتجنسی،گرایشهای
گرایشهاییاواجتماعیطبقهمعلولیتها،

ونچاقداماتی،اینرواز.کنندپرهیزسیاسی،
پرداختارتقاء،خدمت،ازانفصالاستخدام،
ساسابربایدبازنشستگی،یاآموزشپاداش،

.گیردصورتافرادشایستگی
:بایدخطمدیران

تمامیاقداماتکهکنندحاصلاطمینان•
اریاختیوتوافقیشرایطمبنایبرکارکنان

مذکورشرایطازایشانوبودهاستخدام
اطمینانبایدهمچنین،.دارندکاملآگاهی
قراردادهایبهمربوطمدارککهیابند

همربوطکارکناناختیاردرمذکور،استخدامی
نند،میککاریونیلیوربرایکهافرادیسایرو

میشوددادهقرار
ونبدکارکنانتمامکهکنندحاصلاطمینان•

هزینههاییاجذبحقالزحمههرگونهپرداخت
ابمطابقغیرمستقیمیامستقیممرتبط

توسطکارجهانیسازماناستانداردهای
شدهانداستخدامیونیلیور

اصول 
کسب وکار

احترام به 
اشخاص

روابط 
برون سازمانی دمقابله با فسا
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(۲از ۲)احترام، شأن و رفتار منصفانه 
بایدها

ان،کارکنتمامیبهمنصفانهحقوقپرداختاز•
کهپاداشوخدماتجبرانبستههایشامل
ایوقانونیحقوقحداقلازبیشتریابرابر

طریقازمتداولصنعتیاستانداردهای
حاصلاطمینانهستند،الزماالجراقراردادهای

ایرسقانونی،اجباریکسوراتازغیربه.کنند
تبیکصورتبهبایدکارکنانحقوقازکسورات
شودتأییدمربوطهکارمندتوسط

نافعمایشانباکهافرادیسایروکارکنانبرای•
درکهشوندقائلراحقایندارند،مشترکی
اتحادیههایدرعضویتعدمیاعضویت
،همچنین.باشنداختیاردارایکاریوصنفی

ننمایندگایاوکاریاتحادیههایباتعاملدر
روابطمدیریتاستخدام،منظوربهکهآنها
د،میگیرصورتمشترکمسائلسایروکاری

وانصافکمالوبردهبهرهسازندهبیاناز
اتوداشتهمبذولخودمذاکراتدرراصداقت

دکننرفتارملیقوانینبامطابقامکانحد
یاپروژهایموقتی،کارکنانباتعاملدر•

کنندرعایتراقانونیالزاماتواسطه،
میانشفافارتباطسیستمیکحفظدر•

یبراراامکاناینوکردهتالشمدیروکارمند
تمشورخودمدیرانباتاآورندفراهمکارکنان
داشتهایشانباسازندهایمذاکراتوکرده
باشند

وبیطرفانهواضح،صورتبهراکارهادستور•
اینودادهقرارکارکناناختیاردرمحرمانه
ههرگونتاآورندفراهمکارکنانبرایراامکان
بهتنسبناعادالنهرفتاریاتبعیضنگرانی،

برخوردازترسبدونوصریحا راخودشان
مدیریا-مربوطهبخشمدیربامتقابل
.بگذارندمیاندر-مستقل

نبایدها

:نبایدکارکنان
جزءمستقیمصورتبهکهرفتارهایی•

نهمعانداتهدیدکننده،،خصومتآمیزرفتارهای
بروزرامیشونددستهبندیتوهینآمیزیا

تجاوزهایانواعازعبارتاندرفتارهااین.دهند
ایفردیطوربهبدرفتاریها،یاغیرهوجنسی
سن،نژاد،درتفاوتهاازناشیکهگروهی
مذهب،رنگ،جنسی،هویتجنس،نقش،
تأهل،وضعیتجنسی،گرایشهاتولد،محل

یااجتماعیطبقهناتوانیها،وابستگیها،
باشدسیاسیگرایشهای

جزءغیرمستقیمطوربهکهرفتارهایی•
نهمعانداتهدیدکننده،،خصومتآمیزرفتارهای

بروزرامیشونددستهبندیآمیزنتوهییا
کلماتبیانازعبارتاندرفتارهااین.دهند

وخصومتآمیزلطیفههاییاتوهینآمیز
بهجنسیمتونوتصاویرانتشارجنسی،
سایریاپیام،ارسالایمیل،نمایش،صورت
ازسوءاستفادهانتشار،روشهایانواع

یاتهاجمیمحیطیایجادشخصی،اطالعات
وهمکارانسایرباهمکاریعدم،تحقیرکننده

هتحقیرکنندومعاندانهشایعههایاشاعهیا
نقوانیتوسطشدهاعالممجاززمانازبیشتر•

کردهکارشدهاند،استخدامآندرکهکشوری
اتساعتمامی.باشندداشتهاضافهکارییاو

.باشدداوطلبانهطوربهبایداضافهکاری
:نبایدمستقیممدیران

اققاچیااجباریکارنیرویازاستفادهدرصدد•

نیروهایچنینازاستفادهاجازهیاوبوده
موضوعایندرمارویکرد.کنندصادرراکاری
.استسختگیرانهبسیارخاص

وسال۱۵ازکمترسنباافراد)کارکودکاناز•
درشدهارائهسنیمجازمحدودهزیرافرادیا

سنیبازهدرکهکودکانییاومحلیقوانین
رباالتکهکدامهر-هستنداجباریتحصیل
کننداستفاده(است

استفادهجوانکارگرانازکهمواردیدر•
طرحهایموقتیکارکنانعنوانبه)میکنند
یبخشعنوانبهکهکارهاییدریاوکارآموزی

شماربهایشانتحصیلیبرنامههایاز
راکارهاییانجاماجازهایشانبه،(میروند
فیزیکی،ذهنی،نظرازراآنهاکهدهند

دادهقرارخطرمعرضدراخالقییاواجتماعی
بازدرسیکالسهایدرحضورازراایشانیاو

.میدارد

اصول 
کسب وکار

احترام به 
اشخاص

روابط 
برون سازمانی دمقابله با فسا
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واژگاناطالعات
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اصول 
کسب وکار

احترام به 
اشخاص

روابط 
برون سازمانی دمقابله با فسا

حفاظت از 
واژگاناطالعات

حفاظت از 
اطالعات

هبموفقیتدرعواملاساسی ترینازاطالعات
ماتحقیقاتبرایمنبعیکهچرامی روند؛شمار

لعمطمشتریاننیازهایازرامارفته،شماربه
کمککارکنانمیانمؤثرتعاملبهوکرده

ندمی توااطالعاتازنادرستاستفاده.می کند
.کندواردکسب وکاربهقابل توجهیخسارات

حفاظت از اطالعات یونیلیور
پیشگیری از فروش اطالعات داخلی به خارج 

سازمان
اطالعات رقبا

اطالعات شخصی و حفظ حریم خصوصی
کاربرد فناوری اطالعات

۲۷

حفاظت از اطالعات



حفاظت از اطالعات یونیلیور
کاریداراییهایباارزشترینازیکیاطالعات
تاسمتعهدیونیلیور:میرودشماربهیونیلیور

کهاشخاصیسایراطالعاتوخوداطالعاتازتا
.کندمحافظتکردهاند،اعتمادمابه

اشکالبهیونیلیورشرکتداخلدراطالعات
میانآنازکهمیشوندنگهداریمختلفی
داسنا،(مکتوب)کاغذیمدارکانواعبهمیتوان

ITاپلیکیشنهایوسیستمهایاوالکترونیک
درماالزامات.کرداشاره(اطالعاتفناوری)

مواردتمامیاطالعاتازنگهداریومحافظت
داراییونیلیور.میشودشاملرامذکور

حوهنکهاستاطالعاتیطبقهبندیاستانداردهای
دراطالعاتازمحافظتونگهداری،دستهبندی
.استدادهشرحرایونیلیور

بایدها

اطالعاتباکارونگهداریزماندرکارکنان
:کهکنندحاصلاطمینانبایدیونیلیور

قرارمدنظررااطالعاتدستهبندیوماهیت•
اطالعاتباکاربهمربوطالزاماتازداده،

مسئولیتشخصیطوربهوداشتهآگاهی
امانهدومحافظتنگهداری،انتشار،استفاده،
شوندعهدهداررایونیلیوراطالعات

رااستنیازموردکهاطالعاتیازدستهآنتنها•
فرادیایایونیلیورکارکنانتنهاوکردهمنتشر

سایریاومیکنندکاریونیلیوربرایکه
ندداردسترسیاطالعاتبهمجازثالثاشخاص

اطالعاتافشایعدمدررااحتیاطنهایت•
وکردهمبذولعمومیاماکندریونیلیور
ازمحافظتبرایاحتیاطیاقداماتتمامی
ازخارجکهاطالعاتفناوریتجهیزاتواسناد
استپذیرفتهصورتهستند،کارمحیط

دسترسیبراییونیلیوراطالعاتفناوریاز•
فناوریازاستفادهباتنهاوکردهاستفاده
درصددیونیلیورتأییدمورداطالعات

دروبرآمدهیونیلیوراطالعاتاشتراکگذاری
کاربردبخشدرشدهارائهالزاماتازرونداین

حاضردستورالعملمتندراطالعاتفناوری
میبرندبهره

تامنیبرمیتواندکهمشکوکرویدادهرگونه•
بامطابقرابگذارداثریونیلیوراطالعات

سایبریامنیتگزارشدهیدستورالعملهای
ردیفباکهاطالعاتیمثال،برای.کنندگزارش

ترویبهمجازکهمیشودگذاشتهاشتراکبه
،پیامکایمیل،شماکهدرصورتیاست؛آنها
MFAاعالنیامتنیپیامتلفنی،تماس

ایدادهایدپاسخیاکردهدریافترامشکوکی
.دیگرمشابهرویدادهرگونه

نبایدها

:نبایدکارکنان
اءافشثالثاشخاصبهرایونیلیوراطالعات•

دیدستهبناستانداردهایدراینکهمگرکنند؛
یاباشدشدهدرجیونیلیوراطالعات

ازغیراقداماتیبراییونیلیوراطالعاتاز•
است،مجازقانونینظرازکهکاریاهداف
کننداستفاده
سایرومشتریانکارکنان،شخصیاطالعات
مقرراتقانونمشمولکشورهااکثردراشخاص،
.تاسنیزخاصیرسیدگینیازمندوبودهخاصی

وطبقهبندیالزاماتمورددربیشتراطالعات
اطالعاتبخشدرشخصیاطالعاتازحفاظت
ارائهسنداینخصوصیحریمحفظوشخصی
.استشده
اطالعاتباکارروشهایبهنسبتکهمواردیدر

رایببایدکارکناندارد،وجودابهاماتییونیلیور
مسئولمربوطه،بخشمدیربااطالعاتکسب
حقوقیامورمسئولیاوکاریاطالعاتامنیت
.کنندمشورتمربوطه

اصول 
کسب وکار

احترام به 
اشخاص

روابط 
برون سازمانی دمقابله با فسا

حفاظت از 
واژگاناطالعات

ت
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پیشگیری از تبادل اطالعات داخلی به خارج سازمان
داخلیاطالعاتازنیستندمجازکارکنان
بهاداراوراقفروشیاخریدبرایشرکت
یونیلیور،.سی.ال.پییونیلیورشرکت

شرکتهایازیکهریاو.وی.ان
شرکتهایسایریاویونیلیورزیرمجموعه

بهاداراوراق.کننداستفادهعامسهامی
سایروداراییهاسهام،ازاستعبارت

.شرطبندیهاومشتقات
هیئتطرفاز)یونیلیورافشایکمیته
وقوانینرعایتازتااستموظف(مدیره

فروشازممانعتبهمربوطمقررات
درسازمانازخارجبهداخلیاطالعات
.کندحاصلاطمینانیونیلیور

فروشماهیتشرحبهحاضردستورالعمل
چگونگی،سازمانازخارجبهداخلیاطالعات
ایندردخالتعدمازاطمینانحصول

ازهسوءاستفادبارویارویینحوهومعامالت
.میپردازدشرکتداخلیاطالعات

ترغیبیاوشرکتداخلیاطالعاتمعامله
هباطالعاتاینانتقالیاوکاراینبهدیگران
محسوبجرمکشورهااکثردرثالثاشخاص
مجازاتمیتواندمربوطهقوانیننقض:میشود
اطالعات.باشدداشتههمراهراجریمهوحبس
دعبارتان(قیمتهابهمربوطاطالعاتیا)داخلی

ظرنازونیستندعموماختیاردرکهاطالعاتیاز
برایکههستنداطالعاتیسرمایهگذاران،
سهامفروشیاخریدمورددرتصمیمگیری

ازنمونههایی.هستنداهمیتحائزشرکت
:هستندذیلشرحبهداخلیاطالعات

دردهشانجامپیشبینیهاییابازرگانینتایج•
شرکتهایازیکییاشرکتکلمورد

شدهاندثبتبورسدرکهزیرمجموعه
مربوطموضوعاتوشکایاتجدید،محصوالت•

محصوالتبه
مالکیتحقسلبیاادغاممالکیت،کسب•
بازسازیبزرگپروژههای•
یاقضاییدعاویدربزرگپیشرفتهای•

یاقانونگذارانباتعاملدرکهپروندههایی
هستنددولتیمقامات

انصاحبحقوقبهمربوطمشیخطدربازبینی•
سهام

اجراییمدیرانتغییر•

یونیلیورداخلیکارمندان
تاسداخلیکارمندانازفهرستیداراییونیلیور

مشاورانوداخلیکارکنانتماماسامیکه
داخلیاطالعاتبهدسترسیاجازهکهخارجی

استشدهدرجآندرهستند،دارارایونیلیور
تاطالعابهدسترسیاجازهاعطایکهدرصورتی)

دبیرخانهادارهتوسطمذکوراشخاصداخلی،
خواهندآگاهینظرموردوضعیتازشرکت
.(یافت
اشارهآنهابهباالدرکهکلیوظایفبرعالوه
فهرستدرآنهااسامیکهافرادیشد،

موظفاست،شدهدرجشرکتداخلیکارمندان
دفترچههایدرمذکورالزاماتتمامیتاهستند
اطالعاتافشایوسهاممعامالتراهنمای
.کنندرعایترایونیلیور

بایدها

:بایدکارمندان
جزءنظرمورداطالعاتآیااینکهکنترلبرای•

بهیدباخیر،یامیشونددستهبندیداخلیاطالعات
اطالعاتافشایوسهاممعاملهراهنمایدفترچه
رکتشدبیرخانهادارهبایاوکردهمراجعهیونیلیور

کنندحاصلتماسحقوقیگروهدر
ابکهشوندامراینمتوجهکارکنانکهدرصورتی•

همربوطقوانینبامطابقداخلیاطالعاتازبرخی
ازیکیباراشرایطسریعا بایدنمیشود،رفتار

اعضایاسامی)اطالعاتافشایکمیتهاعضای
تدریافشرکتدبیرخانهادارهازرامربوطهکمیته
.بگذارندمیاندر(کنید

نبایدها

:نبایدکارمندان
ثبتشرکتهایسهامفروشیاخریددرصدد•

داخلیاطالعاتبهاگربرآیند؛بورسدرشده
رباگرحتی-دارنددسترسیآنهابهمربوط
بهاتکابدونآنهااقدامکهباورنداین

امر،این.استصورتگرفتهمذکوراطالعات
کهداردوجودشایعاتیبازاردرکهشرایطی
نیزراهستندمطلعآنهاصحتعدمازآنها
میشودشامل

سهامفروشوخریدبهراافرادسایر•
اتاطالعبهکهبورسدرشدهثبتشرکتهای

-کنندترغیبدارند،دسترسیآنهاداخلی
ایشاننصیباقداماینازسودیاگرحتی
نشود

رادافسایربهرایونیلیوربهمربوطاطالعات•
شخصکهشرایطیدرمگر)شرکتداخلی
داخلیاشخاصفهرستدرنیزمربوطه
ازخارجافرادیا،(باشدشدهدرجیونیلیور
دوستانیاخانوادهاعضایشاملشرکت
،دستورالعملبهشودمراجعه)کنندمنتقل
؛(یونیلیوراطالعاتازحفاظتبخش

سایردریاودادهانتشاررانادرستاطالعات•
قیمتدرتغییربهمنجرکهفعالیتهایی

کنندشرکتمیشود،بورسبازاردرسهام
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اطالعات رقبا
نبایدهاییوبایدهاارائهبهحاضرسند

هباحترامبرایکارکنانکهاستپرداخت
هبملزمشرکتها،سایرمحرمانهاطالعات
ازبایدیونیلیور.هستندآنهارعایت
وکسبرارقبااطالعاتمشروعطریق

محرمانگیبههمچنین،وکنداستفاده
.بگذارداحترامرقبااطالعات

،ثالثاشخاصمحرمانهاطالعاتبهیونیلیور
تراماحمشتریانوتأمینکنندگانرقبا،شامل

ازاستعبارتمحرمانهاطالعات.میگذارد
درکهدیگرشرکتیکرابطهدراطالعات
واستارزشدارایندارد،قرارعمومدسترس

ذیرشپ.استاستفادهقابلتجاریمنافعبرای
دمیتوانرقبامحرمانهاطالعاتازاستفادهیا

بوطمرقوانینیاورقابتقوانیننقضریسک
وجرائمومعنویداراییهای/تجاریاسراربه

ویونیلیوربرایراقابلتوجهیمجازاتهای
.باشدداشتهدنبالبهمربوطهاشخاص
ازبسیاریزمینههایدربرگیرندهرقبااطالعات
تهایمالکیتاگرفتهمالیوبازاریابیاطالعات
.استسهبعدیودوبعدیطراحیمانندمعنوی

ولمسئبالطفا تردید،هرگونهوجوددرصورت
.کنیدمشورتخودبخشحقوقی

بایدها

:کنندرعایتراذیلمواردبایدکارکنان
دراطالعاتبخشآنازرارقبااطالعاتتنها•

استفادهموردوجمعآوریعمومدسترس
دهندقرار

منبعازاطالعاتکهکنندحاصلاطمینان•
دکننمستندسازیرامنبعوبودهمشروع

همچنین،وارتباطایندررابهروزآموزش•
بارابطهدرسیاستهاجدیدترینرعایت
دهندقرارمدنظررارقبااطالعاتکسب

ثبتمکاتباتتمامیدررااطالعاتمنابع•
قانونیبودنمورددرشبههایهیچتاکنند
باشدنداشتهوجودآنها

نهمحرمااطالعاتبهندانستهکهشرایطیدر•
مسئولسریعا کردند،پیدادسترقیب
کنندمطلعراخودبخشحقوقی

نبایدها

:نبایدکارکنان
انکارکنازرقبامحرمانهاطالعاتکسببرای•

کنندتالشدیگرطرقازیاجدید
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زاتنهاسالم،رقابتتوسعهبراییونیلیور
ارقرعمومدسترسدرکهمیبردبهرهاطالعاتی

درشدهارائهاطالعاتمثال،عنوانبهدارند؛
این.شرکتآرشیوهایواینترنتروزنامهها،

اراختیدرراارزشمندیاطالعاتوبینشرویکرد
دایجاهدفتحققدرمابهودادهقراریونیلیور
بدیلتبرایمادیدگاهوزندگیبرایپایامحیطی
ایبرآیندهسازوهدفمحورشرکتیکبهشدن
.کردخواهدکمکعالیعملکردیتحویل



اطالعات شخصی و حفظ حریم خصوصی
افرادتمامخصوصیحریمبهیونیلیور

ایدادههو(مصرفکنندگانوکارکنانشامل)
هک(دیجیتالاطالعاتشامل)ایشانشخصی
یکند،منگهداریایشانباارتباطدریونیلیور
راشخصیدادههایما.میگذارداحترام
ابومربوطقوانینخود،ارزشهایبامطابق
حقوققالبدرخصوصیحریمبهاحترام
.کردخواهیماستفادهوجمعآوریبشر

ختهپردااقداماتیارائهبهحاضردستورالعمل
ازاطمینانحصولبرایکارکنانکهاست
بهملزمشخصی،اطالعاتصحیحکاربرد
.هستندآنهارعایت

بایدها

ذخیرهسازیواستفادهجمعآوری،زماندرکارکنان
:کنندحاصلاطمینانذیلمواردازبایداطالعات

رایبارتباطوکفایتمبنایبررادادههایتنها•
یبراصرفا آنهاازوکنندجمعآوریاستفاده
کننداستفادهنظرموردهدف

حوهنبارابطهدرافرادبرایراکافیشفافسازی•
ابهمراستاایشانشخصیدادههایازاستفاده

داشتهیونیلیورخصوصیحریماطالعیههای
باشند

اخذمحلیقوانینبامطابقراافرادموافقت•
کنند

اطالعاتکرده،بهروزرسانیراشخصیدادههای•
بهاحترامباودرخواستزماندررانادرست
کنندتصحیحفردقانونیحقوق

نگهداریامنومحرمانهراشخصیدادههای•
کنند

ارزشهایحفظبااخالقیومسئوالنهرفتار•
درادافرریسکگرفتننظردریونیلیور،اصلی

اتخاذوایشانشخصیدادههایازاستفاده
تهداشریسکیچنینکاهشبرایالزماقدامات
.باشند

نبایدها

ذخیرهسازیواستفادهجمعآوری،زماندرکارکنان
:نبایداطالعات

زمینههایدراطالعاتازاستفادهمنظوربه•
شامل)قانونیالزاماتحداقلرعایتیاوکاری

نقوانییااطالعاتنگهداریبهمربوطقوانین
مدتبرایراشخصیاطالعات،(ملیامنیت
آرشیوتعیینشدهزمانمدتازبیشزمانی
کنند

ت،شرکحقوقیمشاورتوصیهبدونرااطالعات•
منتقلآنهاجمعآوریمحلکشورازخارجبه

لزاماتامحدودیتهااستممکنکهچراکنند؛
وجودآنهاانتقالبارابطهدرخاصیقانونی
هباستممکنمثال،عنوانبه)باشدداشته
(باشدنیازمستقیماجازه

وجمعآوریاهدافیبرایراشخصیدادههای•
نظرازمنطقیطوربهکهنکننداستفاده

دهنبوانتظارموردکارکنانومصرفکنندگان
است
بابایدکارکنانتردید،هرگونهوجوددرصورت

خودبخشحقوقیمسئولیاومستقیممدیر
.کنندمشورت
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(۲از ۱)کاربرد فناوری اطالعات 
پرداختهایماقداماتیشرحبهبخش،ایندر
کاربردازاطمینانحصولبرایکارکنانکه

وریونیلیدراطالعاتفناوریازصحیحوایمن
مربوطه،مقرراتوقوانینتمامیرعایتو

.هستندآنهااجرایبهملزم

وتمهاسیسازاستفادهبرایدسترسیکارکنانبه
ادهدنقششانانجاممنظوربهیونیلیورتجهیزات
.میشود
برایوریونیلیتجهیزاتازاستفادهبهمجازکارکنان
ایاستفادهچنیناگرهستند؛شخصیاستفاده
یرتأثازمنظور.نگذاردیونیلیوربرجدیتأثیری
ذخیرهسازی،حجمازحدازبیشاستفادهجدی
تاسصوتیاستفادهیاموبایل،دادههایشبکه،

.بگذاردتأثیرمحیطعملکردبرمیتواندکه
درکهیونیلیورکسبوکاریاطالعاتتمام

ردازشپشخصییایونیلیورتجهیزاتوسیستمها
ونشدهتلقیخصوصیشدهاند،ذخیرهسازییا

طتوسحذفیابازرسیپایش،مشمولمیتوانند
نهاآشخصییاکاریارتباطازنظرصرفیونیلیور

.گیرندقرار
وسیستمهادرفعالیتیونیلیوراستممکن

قانونطبقمجازمیزانبهرایونیلیورتجهیزات
وجاریسیاسترعایتازاطمینانبرای

ویبررسثبت،یونیلیورفنیمحیطبهینهسازی
.کندارزیابی

اصول 
کسب وکار

احترام به 
اشخاص

روابط 
برون سازمانی دمقابله با فسا

حفاظت از 
واژگاناطالعات

ت
قوانین و موازین اخالقی شرک

۳۲



(۲از ۲)کاربرد فناوری اطالعات 
بایدها

تجهیزاتوسیستمهاازاستفادهزماندر
:بایدکارکنانیونیلیور،

ریونیلیوتجهیزاتکهکنندحاصلاطمینان•
هرگونهمقابلدرواستفادهمناسببهطور

حفاظتسرقتیارفتندستازخسارت،
شدهاند

تجهیزاتکردنقفلبرایPINیاعبوررمزاز•
هرگونهیاآنها،ترکهنگامبهیونیلیور
رسیدستبرایاستفادهموردشخصیدستگاه

کننداستفادهیونیلیوراطالعاتاز
هرگونهسرقتیارفتندستازهرگونه•

ردموشخصیدستگاهیایونیلیورتجهیزات
ذخیرهسازییابهدسترسیبرایاستفاده
خدمتمیزبهسریعا رایونیلیوراطالعات
کنندگزارشاطالعاتفناوری

تجهیزاتهرگونهکهکنندحاصلاطمینان•
امهنگبهیونیلیورحملقابلاطالعاتفناوری
خودرویاهتلخانه،دفتر،درآنهاترک

یاهشدقفلمناسبشیوهبهشده،ایمنسازی
سفر،زماندر.شدهانددادهقراردیدازدور

کنیدحملخودباهموارهرامذکورتجهیزات
تمامبهوکنندرعایترامؤلفحققانون•

گرافیکی،اقالمهرگونهبهمربوطمجوزهای
یاذخیرهسازیموادسایرورسانههااسناد،

یاسیستمهاطریقازیافتهدسترسی
بگذارنداحترامیونیلیورتجهیزات

رامناسباطالعاتفناوریدرخواستروند•
دراپلیکیشنیانرمافزارهرگونهنصببرای

.کننددنبالیونیلیورتجهیزات

نبایدها

:نبایدکارکنان
زدندوریاعبور،غیرفعالسازیدرصدد•

حدودمنهوشاملیونیلیور،امنیتیکنترلهای
مجوزهایمرورگر،محدودسازیفایروالها،به

وقایعثبتحذفوآنتیویروسدسترسی،
برآیندسیستم

بهطوریونیلیورتجهیزاتیاسیستمهااز•
ارسال،ذخیرهسازی،دسترسی،برایتعمدی
:کهکنندمواردیانتشاریاپست،

یاشرمآورجنسی،مستعجل،ماهیت-
دارندناپسند

رااذیتوآزاریاتروریسمنفرت،خشونت،-
میکنندترویج

نقضرابینالمللییاملیمحلی،قوانین-
میکنند

طوربهیونیلیورتجهیزاتیاسیستمهااز•
قیرتحیاتوهینکردن،بیاعتباربرایتعمدی
خدماتیاکاالهایانهادیاشخصهرشهرت
کننداستفادهایشان

:ندکنافشاءذیلطریقازرایونیلیوراطالعات•
درکهیونیلیوراطالعاتازاستفاده-

هدفیهربرایندارند،قرارعمومدسترس
یونیلیورکسبوکارازغیربه

دربرگیرندهایمیلهایمجددارسال-
عمومدسترسدرکهیونیلیوراطالعات

شخصیایمیلحسابهایبهندارند،قرار
اطالعاتهمگامسازییاذخیرهسازی-

شخصیدستگاههایازیونیلیور
دسترسیمحرمانهاطالعاتاشتراکگذاری-

نهمکاراشاملدیگر،اشخاصبایونیلیور
توسطرسمیطوربهاینکهمگر)کاری
،(باشدشدهتأییداطالعاتامنیتبخش

خانوادهودوستان
تمهایسیسبراییونیلیورعبوررمزازاستفاده-

یونیلیورغیراطالعاتفناوری
هایوبسایتبراییونیلیورایمیلازاستفاده-

آنالینفعالیتهایوغیرکاری
عاتاطالیاسیستمهابهتعمدیدسترسی-

استنبودهمجازآنهابرایکهیونیلیور
باخصوصیکسبوکاریهرگونهمشارکتیااداره•

وریونیلیاطالعاتفناوریتجهیزاتازاستفاده
یوریونیلاطالعاتیاسیستمهابهدسترسی•

استخدامخاتمهازپس
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درهستندموظفآنکارکنانویونیلیور
ابداعمرحلهازخودارزشزنجیرهسرتاسر
در،مشتریانبهپاسخگوییمرحلهتامحصول

یاخالق استانداردهایهمانسایرین،باتعامل
خودهمکارانبابرخورددرکهگیرندکاربهرا

.می دهندقرارمدنظر

بازاریابی مسئوالنه
نهمنبع یابی و انتخاب شرکای تجاری مسئوال

رقابت منصفانه
ارتباط با دولت، قانون گذاران و سازمان های 

((NGOمردم نهاد 
فعالیت ها و اهدای کمک های سیاسی

و رسانه ها، سرمایه گذاران-روابط برون سازمانی 
تحلیلگران
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روابط برون سازمانی



بازاریابی مسئوالنه
ازاریابیبتولید،توسعه،بهنسبتیونیلیور

خودخدماتومحصوالتتمامیفروشو
تااستموظفیونیلیور.استمتعهد
باقمطابراخودبازاریابیفعالیتهایتمامی

.کنداجرااجتماعیانتظارات
استانداردهایحداقلارائهبهحاضرسند

فعالیتهایتمامیدرکهمیپردازدجهانی
.دگرفتهانقرارمدنظریونیلیوربازاریابی

لذیمواردبهمحدودنهوشاملاستانداردهااین
لیبل؛وبستهبندیبرندها،اسامی:است

لیغاتتببازار؛تحقیقاتومشتریانبرنامهریزی
وبرندمعامالتفروش؛مواردبازرگانی؛

غاتتبلیشاملتبلیغاتانواعمالی؛حمایتهای
ال،دیجیترسانههایچاپی،رادیویی،تلویزیونی،
قراردادنتبلیغاتی،رویدادهایوفعالیتها
بازیهای»برنامهها،وفیلمهادرمحصوالت
یونیلیور،توسطشدهارائه-«تبلیغاتی
.ثالثاشخاصسایریاجامعهعمومآژانسها،

بایدها

لیوریونیبازاریابیفعالیتهایدرکهکارکنانی
:کنندرعایتراذیلمواردبایددارند،شرکت

مراحلتمامیدربازاریابیقوانینبهاحترام•
خدمات/محصوالتشفافوصادقانهتوصیف•

مرتبطوواقعیاطالعاتارائهباما
برایکافیاطالعاتوجودازاطمینانحصول•

منظوربهمصرفکنندگانومشتریان
ازاستفادهچگونگیازآگاهیکسب•

خدماتومحصوالت
رایبکافیپشتیبانیوجودازاطمینانحصول•

هارائبازاریابیزماندریونیلیورکهادعاهایی
استکرده

املشبازاریابیاستانداردهایواصولباتطابق•
وزنانکودکان،بامرتبطمواردبهمحدودنهو

اجتماعیرسانههای
محیطیاثراتبهنسبتهوشیاری•

عهتوسچوناقداماتیدربازاریابیفعالیتهای
فعالسازیطرحهایجدید،محصوالت
آنهااتمحتویوبستهبندیبازیافتبازاریابی،

انتخابآزادی
لیوریونیبازاریابیفعالیتهایدردخیلکارکنان

ومحصوالتخریدعدمدرافرادانتخاببهباید
شتالنهایتوهشتگذااحترامیونیلیورخدمات

محصوالتمورددرکافیاطالعاتارائهدرراخود
امکانوداشتهمبذولمشتریانبهخدماتو

.آورندفراهمایشانبرایراآگاهانهانتخاب
اولویتوسلیقه
لیوریونیبازاریابیفعالیتهایدردخیلکارکنان

،فعالیتهااینکهکنندحاصلاطمینانباید
ردراعمومپذیرشموردکیفیتواستانداردها

شدهدادهاختصاصکاراینبرایکهفضای
فرهنگی،حساسیتهایوکردهارائهاست،

فرقههایوگروههامذهبیواخالقیاجتماعی،
.دهندقرارمدنظررامختلف

نبایدها

یلذموارداجرایدرصددنبایدیونیلیورکارکنان
:برآیند

موردیبازاریابمکاتباتدرکهتصاویریتغییر•
بهرمنجکهگونهایبهمیگیرند،قراراستفاده
شودفرایندآنانحراف

زااستفادهیاوفنیدادههایازسوءاستفاده•
اعطایجهتدرعلمیاصطالحاتوواژگان
واقعیغیرعلمیاعتبار

والتمحصتصاویربااشکالموضوعات،ترکیب•
ازیکهرویژگیهاییا-یونیلیورخدماتیا

کهایگونهبه-یونیلیوربازاریابیفعالیتهای
ملی،مذهبی،گروههایبهتوهینبهمنجر

متفاوت،گروههاینژادی،جنسی،فرهنگی،
دارایگروههاییاومختلفسنیگروههای

شوداقلیتهاوخاصناتوانیهای
بهکهرسانههاییانواعدرتبلیغاتانجام•

ارهایرفتیاجنسیتصاویرخشونت،گسترش
.دارندشهرتتوهینآمیز
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جاریمسئوالنهمنبعیابیوانتخابشرکایت
یونیلیورمحور،هدفشرکتیکعنوانبه

یشیوهابهخودکسبوکارانجامبهمتعهد
جیرهزنسرتاسردرراکارگرانزندگیکهاست
.بخشدبهبودزیستمحیطوجوامعارزش،

وتأمینکنندگانکهداردانتظاریونیلیور
ابسازگاراصولوارزشهاآنتجاریشرکای
.کنندرعایترایونیلیورارزشهایواصول
بااطارتبدرکارکنانمسئولیتهایسنداین

.میکندبیانراثالثاشخاص
درثالثاشخاصبرایشرکتالزامات

برای"(RSP)"مسئوالنهمنبعیابیدستورالعمل
جاریتشرکایمسئوالنهانتخابوتأمینکنندگان

"(RBPP)"رسایومشتریان،توزیعکنندههابرای
.شدهاندارائهآنمشمولشرکای

ترعایراالزاماتایننتوانندثالثاشخاصاگر
مشکالتباکهاستممکنیونیلیورکنند،

تجاریاششهرتبهوشدهمواجهحقوقی
.شودواردخدشهای

نهمسئوالانتخابومسئوالنهمنبعیابیسند
رااجباریالزاماتوبنیادیاصولتجاری،شرکای
.نندکبرآوردهبایدثالثاشخاصکهکردهاندبیان

ایناستانداردهایتعیینمسئولتیمهای
یکپارچهپایایی»:ازعبارتاندسیاستها
(تأمینزنجیره)«اجتماعی

بایدها

تباطاردریونیلیورثالثاشخاصباکهکارکنانی
رعایتبهملزممیکنند،کارایشانباوبوده
:هستندذیلموارد

مذاکرهومشاورهوکلیدیاصولدرکومطالعه•
بخشدرمربوطههمکاریامستقیممدیربا

مابهابامواجههصورتدرکاالتأمینمدیریت
پرسشداشتنو
ابتوافقنامههاتمامکهاینازاطمینانحصول•

،*(MSA،UPA،CTC،POشامل)تأمینکنندهها
داخلی،کنترلهایطبقنیازموردمیزانبه

مشخصکهبرگیرنددرراقراردادیبندهای
لهایدستورالعمبایدتأمینکنندهکهمیکنند
همکاریشرطیکعنوانبهرافوقالذکر
میکنندرعایتوتصدیق

اینکهبهشدنمشکوکیااطالعدرصورت•
بهمربوطهالزاماتثالثاشخاص

یدرصورتیانمیکنند،رعایترادستورالعملها
قتوافموردقراردادیشروطخالفبرایشانکه

وممستقیمدیربهاطالعرسانیمیکنند،اقدام
مربوطهمسئولتیم

فرایندهرگونهاینکهازاطمینانحصول•
الثثاشخاصبرایمناقصهیاگزینشانتخاب،

هاملدستورالعباآنهاتطابقگرفتننظردربا
باشد

نبایدها

تباطاردریونیلیورثالثاشخاصباکهکارکنانی
:نبایدمیکنند،کارایشانباوبوده

درقراردادیاستثناهاییاتغییراتهرگونهبا•
خابانتومسئوالنهمنبعیابیسندباارتباط

بامشورتبدونتجاریشرکایمسئوالنه
ازکتبیمجوزازپیشمربوطه،حقوقیمسئول
تموافق«اجتماعییکپارچهپایایی»کاریحوزه
کنند

کهدهندادامهثالثیاشخاصبارامعامله•
وهمسئوالنمنبعیابیسندکهکردهانداعالم

رعایتراتجاریشرکایمسئوالنهانتخاب
یااستثنایامعافیتموارددرمگرنمیکنند؛

ثالثاشخاصفهرستدرایشانکهزمانی
باشندگرفتهقرارشدهممنوع
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(۲از ۱)رقابت منصفانه 
امردرذیصالحمقاماتتوسطبررسیها
تپرداخبرایحکمصدوربامیتواندرقابت
خسارتجبرانادعاهایهزینهها،وجرایم
هبواردهخسارتورقباومشتریانتوسط
موارد.باشدهمراهماتجاریروابطوشهرت
اعمالقابلنیزافرادبرایکیفریمنع

.بودخواهند
:دمیکننممنوعراذیلمواردرقابتقوانین

رقابتضدتوافقنامههای•
تجاریحساساطالعاتاشتراکگذاری•

بخشتأییدصورتدرمگررقبا،بین
حقوقی

توافقیاشدهتحمیلخاصمحدودیتهای•
مشتریانسایروکنندههاتوزیعباشده

درغالبموقعیتهایازسوءاستفادهها•
بازار
نبایدهاییوبایدهاارائهبهسنداین

رقابتداشتنبرایکارکنانکهمیپردازد
هستندآنهارعایتبهملزممنصفانه

رقابتبرناظرمقاماتباهمکاری
برناظرمقاماتباراهمکارینهایتیونیلیور
فعمناازشدیدا کهدرحالیمیدارد؛مبذولرقابت
باتماسهرگونه.میکنددفاعخودقانونی
(ملیدادگاههایشامل)رقابتبرناظرمقامات
.میشودهماهنگشرکتحقوقیگروهتوسط
باطارتبابخشبهبیشتراطالعاتکسببرای

درمردمنهادسازمانهایوقانونگذاراندولت،
.کنیدمراجعهحاضرسند

بایدها

دربایدکاریحوزهوگروهکشور،/بازارمدیران
دکننحاصلاطمینانحقوقیمسئولباهمکاری

الزاماتنمایندگانوپیمانکارانکارکنان،که
یحوزههاوبازارهاگروهها،بهمربوطرقابتقانون
تبادلمناسب،مستنداتارائهباراخودکاری

سفارشیبرنامههایطریقازآموزشاطالعات،
(باالریسکویژه،به)خاصگروههایبرای

.فهمیدهاند
:کنندرعایتراذیلمواردبایدکارکنان

هکبازارهاییوگروههاتمامدررارقابتقانون•
آموزشهایتماموکنندرعایتدارند،فعالیت
کننددریافترامربوط
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(۲از ۲)رقابت منصفانه 
بایدها

رویدادیابازرگانیانجمندرشرکتازپیش•
اماتالزتمامکهکنندحاصلاطمینانصنعتی،
براییونیلیوراستاندارددرمندرجاجباری

رعایتبازرگانیانجمنهایدرعضویتها
باارتباطدرموضوعاینهمچنین،اند؛شده

کمتریرسمیتازکهرویدادهایییاجلسات
؛برمیگیرنددررارقباولیهستند،برخوردار
تماسهاییاجوایز،اعطایمراسممانند

مرتبطاجتماعی
نامناسبعنوانهرگونهشدنمطرحدرصورت•

راخوداعتراضسریعا رقبا،باتماسهردر
-مهمترو-کنندترکرامحلوکردهایراد
جریاندرنامناسببحثهرگونهکهزمانی
است

وقیحقمسئولبهفورا رانامناسببحثموارد•
کنندگزارشمربوطهبخش

بخشحقوقیمسئولباسریعا ذیلموارددر•
:کنندمشورتمربوطه

برایکمکومشاورهبهنیاززماندر-
سنددرمندرجرقابتقواعدبهکارگیری

تجاریوضعیتیکباارتباطدرحاضر
تردیدهرگونهوجودصورتدروخاص

دربرگیرندهمیتواندکهوضعیتهاییدر-
باشدرقیببااطالعاتتبادل

ریدختفاهماتبارابطهدرگفتگوازپیش-
وقتحقیتولید،توافقنامههاییامشترک،
رقبابااستانداردسازیوتوسعه

برایمحدودیتهااعمالبررسیزماندر-
ندهتوزیعکنیامشترییکتجاریفعالیت

ریونیلیواستممکنکهوضعیتهاییدر-
رویههایوداشتهقویبازاریموقعیت
یاانمشتریبرایمیتواندیونیلیورتجاری
شودتلقیغیرمنصفانهرقبا

رارقبااطالعاتمنابعروشنومناسبطوربه•
ردتاکنیدثبتاسنادومکاتباتتمامدر

وجودتردیدیآنهامشروعیتبارابطه
باشدنداشته

نبایدها

هاکشورتمامدرراکارتلهادرشرکتیونیلیور
ترقابقانونکهکشورهاییحتیمیکند؛ممنوع
.ندارند

:نبایدکارکنان
باشندداشتهشرکتکارتلهادر•
طوربهذیلمواردبارابطهدررااطالعاتی•

رده،کمطرحرقباباغیرمستقیمیامستقیم
هکمواردیدرمگر)کنندتبادلیاکردهتوافق
:(استشدهتأییدحقوقیگروهتوسط

یاومحصوالتفروششروطیاقیمت-
خدمات

تأمینکنندگانازکهشروطییاقیمت-
شدخواهنددرخواست

ماعالیاپیشنهادهاتخصیصیاهماهنگی-
بهاء

فروشیاتولیدبرمحدودیتها-
بازارهایتخصیصیاتقسیمبندی-

تولیدخطوطیامشتریانجغرافیایی،
یاانمشتریرقبا،بامعاملهازامتناعیاتحریم•

نظردریافتبدونخاصتأمینکنندههای
مربوطهبخشحقوقیمسئولازمشورتی

یکتجاریفعالیتبرمحدودیتهاتحمیل•
نظردریافتبدونتوزیعکنندهیامشتری
مربوطه؛بخشحقوقیمسئولازمشورتی
حوزهمجدد،فروشقیمتکنترلشامل

رایوریونیلمحصوالتکهکانالهایییافعالیت

بهومیرسانندفروشبهمجددا آنهادر
فروشدرصددایشاناستممکنکهمیزانی

برآیندرقابتیمحصوالت
ازاربدرغالبموقعیتیونیلیورکهدرصورتی•

مزیتاخذبرایاقدامباشد،داشته
وگیریجلیامشتریانباارتباطدرغیرمنصفانه

یاماندنباقیرقبا،ورودازمنصفانهغیر
،قیمتزیرفروشمثال بازارشان،گسترش

تفاهماتمشروط،تخفیفهایخاصانواع
انحصاری
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ارتباط با دولت، قانون گذاران و 
(۲از NGO( )۱)سازمان های مردم نهاد 

سایریاکارکنانسویازارتباطهرگونه
،قانونگذاراندولت،باشرکتنمایندگان
غیردولتیسازمانهاییاقضاییمقامات

ادهگشرویوراستیصداقت،نهایتباباید
یبینالمللوداخلیقوانینتمامیوبوده
.شودرعایتروندایندرنیز
چگونگیازدقیقراهنماییحاضرسند
کردهارائهرامقاماتبامکاتبهوارتباط
مورددرتعامالتبهسند،ایندر.است

یشخصکمکهایمانندشخصیموضوعات
اشارهشخصیمالیاتهاییاخیریههابه

.استنشده

قضاییمقاماتوقانونگذاراندولتی،اشخاص
جهانیبخشهایدرفعالاشخاصازعبارتاند

،(متحدمللسازمانمانند)بینالمللییا
ایملی،(آنآسهاروپا،اتحادیهمانند)منطقهای

سطوحدرنیزغیردولتیسازمانهای.محلی
ان،ایشفعالیتهایومیکنندفعالیتمختلفی

انمصرفکنندگمشکالتواجتماعیموضوعات
ربدرنیزرازیستیمحیطموضوعاتهمچنین،و

.میگیرد
خاصاشتوسطتنهابایدسازمانهااینباتعامل
د،فرایناین.گیردصورتآموزشدیدهومسئول
ورسمیقبیلاز)مکاتبهاشکالتمامی

بابدراجتماعیتعاملهاییاو(غیررسمی
باتمکاتانواعشاملیونیلیورکاریفعالیتهای

شاملراکتبییاوالکترونیکیحضوری،
.میشود

اصول 
کسب وکار
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اشخاص
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ارتباط با دولت، قانون گذاران و 
(۲از NGO( )۲)سازمان های مردم نهاد 

بایدها

:کنندرعایتراذیلمواردبایدکارکنان
دریافتوالزمآموزشهایازبرخورداری•

مربوطهبخشمدیرسویازاختیارات
سمت،شرکت،مشخصاتخود،نامبیاندر•

،هانمایندگیبهمربوطموضوعاتیاووضعیت
دکننرعایتراصداقتودرستیادب،نهایت

اطمینانحصولمنظوربهالزماقداماتانجام•
اطالعاتارائهدرصحتوصداقتاز

تعامالتوتماسهاتمامیآرشیوضبط•
نافعمنمایندگیبرایمقاماتباارتباطزماندر•

راالزمتأییدیهذیل،مواردطبقشرکتمشروع
کنند؛اخذ
ریاست=بینالمللی/جهانیسازمانهای-

اتارتباطجهانیریاستنظارتی،امورجهانی
پایاییجهانیریاستیاشرکتیامورو
جهانیریاست=منطقهایسازمانهای-

برونسازمانیاموریابازارهاارتباطات،
؛منطقهاینظارتیامورریاست/مربوط

ملیریاست=محلییاملیسازمانهای-
درصورتی.نظارتیامور/برونسازمانیامور
خودمکاندراداراتیچنینکارکنانکه

ریاستازراتأییدیهبایدایشانندارند،
مدیرعاملیاکاریحوزهخوشه
کننداخذعملیاتیریاست/ملی

مثال،برایایشان،نقشبرایالزامصورتدر•
وکالتیوارتباطاتنظارتی،امورازکارکنان
شودتمدیدمستمرطوربهمجوزها

،عمومیمشاورمالی،امورمدیرازتأییدیهاخذ•
ایگروه،کنترلکنندهشرکتی،مالیاتاداره
ردتماسهرگونهبرایشرکتیمستمریاداره
ری،حسابدامالی،گزارشدهیمالیات،باارتباط

حقوقیاموریامستمری،
باعوضدرکه)نظارتیامورازتأییدیهاخذ•

ازپیش(بودخواهندارتباطدرحقوقیگروه
بارابطهدرقانونگذارانباتماسهرگونه
ازشدهبرنامهریزییاواقعیاستفاده

اآنهسازندهعناصریاویونیلیورمحصوالت
ازپیشمحلیارتباطاتادارهازتأییدیهاخذ•

(NGO)غیردولتیسازمانهایباتماسهرگونه
بهروزدستورالعملهایازآگاهی•

برایسایتمدیرانتوسطاطالعرسانیشده
بجانازشدهاعالمبازرسیهایبهپاسخگویی

امناعالمبرگیرندهدربایدکهمربوط؛مقامات
رهبرایپاسخمدیریتبرایمسئولاشخاص

.باشدبالقوهبازرسینوع

نبایدها

:نبایدکارکنان
دادهها،اطالعات،جمعآوریازممانعتدرصدد•

بازرسانومقاماتتوسطسوابقیامدرک
برآیندمذکور

تصمیماتبرخود،اظهاراتیااقداماتبا•
غیردولتیسازمانهایوقانونگذاراندولتی،
شودرجوع)بگذارندتأثیریونیلیوربهنسبت

وهدایابخشاصول،دستورالعملبه،
(رشوهبامقابلهبخشومهماننوازی
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فعالیت ها و اهدای کمک های سیاسی
وحمایتاجازهیونیلیورشرکتهای
فعالیتهایوسیاسیاحزابدرمشارکت
کهاستدرحالیاین.ندارندراانتخاباتی
صورتبههستندمجازتنهایونیلیورکارکنان
سیاسیگروههایازشخصیوخصوصی
.کنندحمایت

نبایدهاییوبایدهاارائهبهسندایندر
طروابدریونیلیورکارکنانکهایمپرداخته
بهملزمسیاسیگروههایباکاریشان
.هستندآنهارعایت

بایدها

:بایدکارکنان
ومشارکتهاتمامیکهکنندحاصلاطمینان•

رطوبهمنحصرا سیاسی،اشخاصازحمایتها
باطارتازتأثیریهیچوبودهشخصیوانفرادی
نمیپذیردیونیلیورباایشان

یحمایتهاومشارکتکهکنندحاصلاطمینان•
اهدافوعملکردبرتأثیریشخصیسیاسی
خشببهشودرجوع)باشدنداشتهایشانکاری

(منافعتعارضازپیشگیری
نانکارککهشرایطیدرکهکنندحاصلاطمینان•

واجتماعیگروههایدریونیلیورمعرفیبه
میپردازند،دولتهابهوابستهاقتصادی
معاونتوسطاولوهلهدربایدایشاناقدامات

شودتأییدارتباطاتارشد

هکمیشودصادرشرایطیدرتنهاتأییدیههااین
سی،سیااحزاببهمذکورفعالیتوابستگیعدم
شرکتحقوقیمشاورانگروهوعمومتأییدمورد
دریونیلیوررویکردباایشانفعالیتهایبوده،

وباشدداشتههمخوانیگروههااینازحمایت
چندینازنمایندگانیدربرگیرندهمذکورگروه

مشهورشرکتهایقبیل،از)مختلفسازمان
تحقیقاتموسساتملی،خیریههایهمکار،

گاننمایندوتحقیقاتیسازمانهای،غیرسیاسی
.باشد(دیگرمشابهاشخاصیاودانشگاهها

نبایدها

:نبایدکارکنان
انواعدرخوددخالتطریقازمنافعیتعارض•

رمذکوسیاسییااجتماعیمشورتیگروههای
لاصودستورالعملبه،شودرجوع)کنندایجاد
(منافعتعارضازپیشگیریبخش
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رانرسانه ها، سرمایه گذاران و تحلیلگ-روابط برون سازمانی 
بایدها

یاسرمایهگذاریبخشسویازکهکارکنانی
اعضایطرفازیاورسانههاباروابطبخش
وسرمایهگذارانبامذاکرهاجازهمدیرههیئت
ذیلمواردرعایتبهملزمدارند،رارسانهها
:هستند

بهاختیارباهمراهکهشرایطیکلیهرعایت•
محدودیتهایقبیلاز؛استشدهاعطاءایشان
موردشخصومذاکرهزمانمورددرموجود
مذاکره

بلقاختیاراتاعطاءکنندهمسئوالنبامشاوره•
مضمونمورددرمذاکرهجلساتشروعاز

پیامها

ایوسرمایهگذاراشخاصجزءخودکهکارکنانی
ماهاراهنبایدمیروند،شماربهرسانههامسئوالن

معاملهزمینهدریونیلیوردستورالعملهایو
تمامیوکردهرعایترااطالعاتافشاییاسهام

دریافتشامل)مربوطهاقداماتوفرایندها
.کننداجرارا(مجوز

رسمیشرایطازخارجدرباالدرمذکورقوانین
شرکت،ازخارجمذاکراتجلساتقبیلازکاری

بازرگانیرویدادهایسمینارها،آموزشی،دورههای
.هستنداالجراالزمنیزاجتماعیموقعیتهاییا

نبایدها

طروابوسرمایهگذاریرویدادهایدرکهکارکنانی
رایاجدرصددنبایدنیستند،سهیمرسانههابا

:برآیندذیلموارد
درحتیرسانههایاسرمایهگذارانبامذاکره•

مجوزدریافتصورتدرمگرکاریغیرساعات
آموزشهایازبرخورداریومربوطهاداراتاز

کافیوالزم
وسرمایهگذاراناستعالمهایبهپاسخگویی•

دبایدرخواستهاواستعالمهاتمامی:رسانهها
شونددادهارجاعمربوطهواحدهایبه

هاپرسشبهپاسخگوییمکالمات،درمشارکت•
اظهارنظرواطالعاتارائهو

یاوهاپیشبینیبرمبتنیمالیصورتهایتهیه
بخشبه،شودرجوع)داخلیاطالعاتگردآوری
خارجبهداخلیاطالعاتتبادلازپیشگیری
(رسانههاباروابطپروتکلهایوسازمان
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شامل-سرمایهگذارانباارتباط
رانتحلیلگوبورسکارگزاران،سهامداران

صورتکافیدقتبابایدرسانههاو-
الزاماتدارایارتباطاتاین.پذیرد
نیازمندوبودهمهمیبسیارقانونی

کافیتجربهواختصاصیمهارتهای
خاصاختیاراتدارایافرادتنها.هستند

اینبرقراریبهقادرآموزشدیدهو
وسرمایهگذارانبامذاکرهوارتباطات
ودرخواستهابهپاسخگوییورسانهها

.هستندایشانپرسشهای

هب-یونیلیوراطالعاتافشایکمیته
مسئولیت-مدیرههیئتازنمایندگی
درالزماقداماتاجرایازاطمینانحصول
رامربوطهمقرراتوقوانینرعایتجهت
افشایراهنمایدفترچهکهاستدارا

ارآنیونیلیورسهاممعامالتواطالعات
.میدهدپوشش
اریبرقردستورالعملارائهبهحاضرسند
رسانههاوسرمایهگذارانباارتباط

.استپرداخته

https://unilever.sharepoint.com/sites/Code%20and%20Code%20Policies/Documents/Share%20Dealing%20Manual%20December%202016.pdf
https://unilever.sharepoint.com/sites/Legal/Corporate%20Secretaries/Docs%20Archived%20from%20SP2010/Disclosure%20Manual%20-%20August%202018%20(final%20clean).pdf
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قوانینپشتیبانیخط
رحمطامکانکهمحرمانهتلفنیوآنالینخدمات
ایواقعینقضمواردبارابطهدرنگرانیهاکردن
رایبسواالتطرحسیاستها،یاقوانینبالقوه

انیهانگروضعیتپیگیریوموضوعشفافسازی
این.میکندفراهمراشدهمطرحسواالتیا

:گرفتهاندقراردسترسدروبسایتدرخدمات
www.unilevercodesupportonline.com

رقیبمحرمانهاطالعات
ایرقیبمحصولبارابطهدرغیرعمومیاطالعات
انجامراخودکسبوکاررقیبکهشیوهای
ازوسیعدامنهایمحرمانهاطالعات.میدهد

آتی؛یاکنونیقیمتهایشاملفعالیتها،
؛(تخفیفهامثال،برای)قیمتگذاریشروط

اطالعاتوهزینههاخرید،قیمتهای
یاتجاریبرنامههایوراهکارها،تأمینکننده

،رسمیاعالمهرگونهازپیشمالینتایجمالی؛
طرحها،راهکارها،)توسعهوتحقیقکارهای

وراهنماهافنی،اطالعاتنقشهها،فرمولها،
نمونههایومحصولمشخصاتدستورالعملها،

یاعرضهعمومیطوربههنوزکهمحصوالتی
وقحقمشمولنرمافزاریو؛(نشدهاندپردهبرداری
.میدهدپوششرامالکیت

کارمند
واعانازیکیپیرویونیلیورتوسطکهشخصی
اصطالحاین.استشدهاستخدامقراردادها
،تپارهوق،تماموقتازصرفنظرکارمندانتمامی
پوششتحتراکارآموزیادائممعین،قرارداد
.میدهدقرار

پوششبرایاصطالحاینسند،ایندربعالوه،
نیزدمیکننکاریونیلیوربرایکهاشخاصسایر

شنقباافرادیمثالبرای:استشدهاستفاده
انکارکنهمعرض؛مسئولیتهاییاقانونی،مدیر

نانکارکومشترکسرمایهگذاریهایدریونیلیور
شرکتهاخریدازپسجدید

امورتسهیلمنظوربهپرداخت
هبرشوه،دیگر،عبارتبهیاغیررسمی،پرداخت
یکمانجاتسریعیاتضمینبرایدولتیمقامات

صورتهردربایدمذکورمقامکهروتینکار
هاکشوربیشتردرزیرمیزیپرداخت.کندارائه

کشورهاازبرخیگرچهاست،غیرقانونی
هککردهاندارائهخاصشرایطدررااستثناهایی

،«امورتسهیلبرایپرداخت»عنوان،تحت
.میشودشناخته،«امورتسریعکننده»

خانوادهعضو
هبواسط)نسبتیاخونبنابرخویشاوندیک

طوربه؛(مشابهغیررسمیروابطیا)(ازدواج
.فرزندانووالدینزندگی،شریکهمسر،اخص،
فرزندخوانده،برادر،وخواهرشاملاصطالحاین
عمو،مادربزرگ،یاپدربزرگپدرخوانده،یامادر
هریانوه،،عمهزادهیاعمهخاله،دایی،

ماه۱۲مدتدرشماباکهمیشودخویشاوندی
.استکردهزندگیبیشتریاگذشته

نامتعارفمزایای
الغمبشاملارزشمندیچیزهرهدیهیاپیشنهاد
برایابزاریعنوانتحتمیتواندکهنقدی

اقدامییاکارانجامجهتگیرندهترغیب
ودشبرداشتمرسومواخالقیانتظاراتبرخالف

،(بیمزدکارانجام)خدماتپول،شاملو
اعتبار،وامها،منابع،ازاستفادهتخفیفها،

یاآیندهدراستخدامشامل)آتیمزایایوعده
.میشودمهماننوازییاهدایاو(کارآموزیها

دولتیمقامات
تحتنهادیادولتنمایندهیاکارمندمأمور،هر

رندهدربرگیاصطالحایندولت؛مالکیتیاکنترل
سازمانیاسیاسیحزبنمایندهشخصهر

یاسلطنتیخانوادهاعضایعمومی،بینالمللی
.استقضایییاشهرداریسیاسی،کاندیدای
سمتکهمیشودشاملراشخصیهرهمچنین،

برایدارد،باالمواردازیکهرجانبازرسمی
.مسلحنیروهایوپلیسمثال

یونیلیور
رایب«یونیلیورشرکتهای»و«یونیلیور»عبارت

هبوگرفتهقراراستفادهموردمتندرسهولت
املشکهاستیونیلیورشرکتهایگروهمعنای

رسایو.سی.ال.پییونیلیور،.وی.انیونیلیور
ازمنظور.استآنهابهوابستهشرکتهای

یونیلیورمدیراننیزیونیلیورمدیرههیئت
.است.سی.ال.پییونیلیورو.وی.ان
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