حقك في التحدث ()Right to Speak
 wpp.ethicspoint.com 0800 006 0311أو wppmobile.ethicspoint.com
نحرص في  WPPعلى أن يعرف كل شخص كيفية التعبير عن أي مسائل تثير مخاوفه ،من دون الشعور بالخوف أو االنزعاج عند
القيام بهذا.
وردين واألطراف الخارجية األخرى خدمة مساعدة مجانية وسرية تُعرف
لذلك نُوفّر لموظفينا والعاملين المستقلين واالستشاريين وال ُم ّ
باسم " -حقك في التحدث" ( - )Right to Speakحتى يتسنى لهم اإلبالغ عن المسائل التي تثير مخاوفهم بخصوص ممارسات
أو سلوكيات العمل في  WPPأو شركاتنا العاملة.
يتم تشغيل هذه الخدمة بشك ٍل مستقل بما َيضمن سرية هوية أي شخص ال يرغب في الكشف عن هويته.
كيف أقوم باإلبالغ عن المخاوف بواسطة خدمة "حقك في التحدث" ()Right to Speak؟
استعمال خدمة "حقك في التحدث" ( )Right to Speakهو مسألة طوعية وسرية تماما .وتتوفر الخدمة على مدار  24ساعة يوميا
على الرقم :من خالل الموقع اإللكتروني wpp.ethicspoint.com
أو .wppmobile.ethicspoint.com
لتسهيل الدخول إلى الخدمة عبر األجهزة المحمولة ،يُرجى مسح الرمز التالي:

تتم إدارة خدمة "حقك في التحدث" ( )Right to Speakمن قبل  ،NAVEX Global EthicsPointوهي شركة خارجية
ال صلة لها بشركة  ،WPPتقوم بتشغيل خدمة المساعدة في أنحاء العالم وبعدة لغات.
إذا كنت تُفضّل التحدث عن مخاوفك عبر اإلنترنت ،فيمكنكم القيام بذلك من خالل هذا الرابطwpp.ethicspoint.com :
ال تتساهل  WPPمع أي سلوكيات انتقامية ضد األفراد الذين يُبلغون عن مخاوفهم .ونحن ملتزمون بتوفير وسيلة آمنة وسرية
لألشخاص الذين لديهم مخاوف حقيقية ليقوموا باإلبالغ عنها ودون الخوف من أي أعمال انتقامية.
يُرجى العلم:
• في حالة اختيار تسجيل مخاوفك عبر الهاتف ،فلن يتم تسجيل المكالمة نفسها
• في حالة تسجيل البالغ ،سيُقدَّم لك خيار االحتفاظ بإخفاء الهوية إذا كنت تُفضل ذلك.
ماذا يحدث بعد تسجيل مخاوفي أو مشاكلي؟
• بعد تسجيل البالغ ،تقوم شركة  NAVEX Globalبتشفيره ومشاركته بطريقة آمنة مع مجلس
 Group Chief Counselوإدارة  General Counsel Corporate Riskلدى  WPPحتى تتم مراجعته والتحقيق فيه
وفق مبادئ النزاهة في العمل لدى .WPP
• يمكنك تحديث بالغك بمعلومات جديدة في أي وقت من خالل الدخول إلى منصة NAVEX Global EthicsPoint
حسب طريقتك المفضّلة .يمكنك أيضا متابعة حالة بالغك من خالل منصة .NAVEX Global EthicsPoint
ستجد على الرابط التالي مدونة قواعد السلوك لدى :WPP
http://www.wpp.com/wpp/about/howwebehave/governance/

