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 (Right to Speakحقك في التحدث)

 https://wrs.expolink.co.uk/wppأو 791 661 1249 44+

على سبيل  -وشركاتها بالراحة عند إبالغهم عن المسائل التي تثير مخاوفهم  WPPينبغي أن يشعر جميع العاملين في 
 .WPPأو قواعد سلوك  WPPالمثال عندما تعتقد بأن شخصاً ما قد خرق سياسات 

التي تثير مخاوفك مع الشخص المسؤول عنك أو مع المديرين اآلخرين. كخطوة أولى، نحن نشجعك على مناقشة المسائل 
لة للتعبير عن مخاوفك ولكننا نتفهم أن ذلك قد ال يكون ممكناً في جميع األوقات ولذلك نحن نرغب في ضمان وجود وسي

 طول الوقت.

( للموظفين Right to Speakخدمة مجانية وسرية للمساعدة عبر الهاتف تحت اسم "حقك في التحدث" ) WPPتوفر 
والمستقلين والمستشارين والموردين وأي أطراف ثالثة ليبلغوا من خاللها عن المخاوف المتعلقة بممارسات األعمال أو 

أو في شركاتها العاملة. وهي عبارة عن خدمة ُمستقلة تضمن سّرية هوية أي شخص ال يرغب في  WPPالسلوكيات في 
 الكشف عن هويته.

 (؟Right to Speakاوف التي يمكنني اإلبالغ عنها عبر خدمة "حقك في التحدث" )ما أنواع المخ

( لإلبالغ عن أي مخاوف لديك ال تعتقد بأنك قادر على Right to Speakيمكن استعمال خدمة "حقك في التحدث" )
لبيانات أو األمن أو سواء كانت متعلقة بترتيبات األعمال غير المناسبة أو بخصوصية ا -طرحها مباشرة مع المدراء 

االشتباه بممارسات فاسدة أو رشاوى مزعومة أو احتيال أو الصحة والسالمة. كما يمكن استعمالها أيضاً إذا كنت ترغب 
على سبيل المثال من خالل التمييز أو التنّمر  -باإلبالغ عن مخاوف حول التعامل مع بعض األشخاص بشكل غير مقبول 

 أو التحّرش.

 "؟Right to Speakبالغ عن المخاوف بواسطة خدمة "حقك في التحدث" )كيف أقوم باإل

ساعة على  24لخدمة متوفرة ( هو طوعي وسّري بالكامل. اRight to Speakاستعمال خدمة "حقك في التحدث" )
 الرقم:

 https://wrs.expolink.co.uk/wppأو 791 661 1249 44+

. WPPوهو طرف ثالث ال صلة له بـ  Expolink( ُمدارة من قبل Right to Speakخدمة "حقك في التحدث" )
على نطاق عالمي  WPP( لصالح شركة Right to Speakعلى تشغيل خدمة "حقك في التحدث" ) Expolinkتعمل 

 وبعدة لغات.

 يُرجى العلم:

( )إال إذا كنت Right to Speakيتوجب عليك إعطاء اسمك عند اتصالك بخدمة "حقك في التحدث" )ال  .1
 ترغب أنت بذلك(؛

 لن يتم تسجيل مكالمتك؛ .2
 .WPPبتمرير شكواك إلى أحد كبار أعضاء الفريق القانوني في  Expolinkستقوم  .3
 .WPPقبل بأي معلومات متعلقة بمكالمتك بعد استالمها من  Expolinkلن تحتفظ  .4

( يمكنك إرسال Right to Speakإذا كنت تفضل عدم التحدث مع شخص ما باستعمال خدمة "حقك في التحدث" )
 اإلنترنت من خالل الرابط التالي:مخاوفك عبر 

https://wrs.expolink.co.uk/wpp 

سيتم التعامل مع جميع المخاوف التي يتم اإلبالغ عنها، سواء من خالل الخط الهاتفي أم عبر اإلنترنت، بشكل سّري، 
 تم التحقيق فيها حسبما هو مناسب.وستتم مراجعتها بشكل فوري وكلّي وسي

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__wrs.expolink.co.uk_wpp&d=DwMGaQ&c=CDdvFPBodg6zvqzZYTN4Ng&r=eenDZj3OkEWGyqaWmx86_8vAR-ATo5BbOCJZzluTp10&m=KI0Barmn0nl3s70x7ntn78vnpAuypfEPBKoLm1QkPwU&s=fq75nMpldztlK0DGnClddX5BndWEkDl-qoLsEXcZvmk&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__wrs.expolink.co.uk_wpp&d=DwMGaQ&c=CDdvFPBodg6zvqzZYTN4Ng&r=eenDZj3OkEWGyqaWmx86_8vAR-ATo5BbOCJZzluTp10&m=KI0Barmn0nl3s70x7ntn78vnpAuypfEPBKoLm1QkPwU&s=fq75nMpldztlK0DGnClddX5BndWEkDl-qoLsEXcZvmk&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__wrs.expolink.co.uk_wpp&d=DwMGaQ&c=CDdvFPBodg6zvqzZYTN4Ng&r=eenDZj3OkEWGyqaWmx86_8vAR-ATo5BbOCJZzluTp10&m=KI0Barmn0nl3s70x7ntn78vnpAuypfEPBKoLm1QkPwU&s=fq75nMpldztlK0DGnClddX5BndWEkDl-qoLsEXcZvmk&e=


 2 
 

 معلومات أخرى

مع أي سلوكيات انتقامية ضد أي أفراد يقومون باإلبالغ عن مخاوفهم. نحن ملتزمون بتوفير وسيلة آمنة  WPPال تتساهل 
 دون الخوف من أي أعمال انتقامية.وسرية لألشخاص الذين لديهم مخاوف حقيقية ليقوموا باإلبالغ عنها و

لن نتمكن من تزويدك بتقرير حول نتائج أي في حال قيامك باإلبالغ عن مخاوفك، يُرجى العلم بأنه، وألسباب قانونية، 
 تحقيقات الحقة.

 هنا: WPPيمكن االطالع على قواعد سلوك 

http://www.wpp.com/wpp/about/howwebehave/governance/ 

 

 


