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 )Right to Speakحقك في التحدث(

 https://wrs.expolink.co.uk/wppأو 57440008

على سبیل  -وشركاتھا بالراحة عند إبالغھم عن المسائل التي تثیر مخاوفھم  WPPینبغي أن یشعر جمیع العاملین في 
 .WPPأو قواعد سلوك  WPPالمثال عندما تعتقد بأن شخصاً ما قد خرق سیاسات 

التي تثیر مخاوفك مع الشخص المسؤول عنك أو مع المدیرین اآلخرین. كخطوة أولى، نحن نشجعك على مناقشة المسائل 
لة للتعبیر عن مخاوفك ولكننا نتفھم أن ذلك قد ال یكون ممكناً في جمیع األوقات ولذلك نحن نرغب في ضمان وجود وسی

 طول الوقت.

) للموظفین Right to Speakخدمة مجانیة وسریة للمساعدة عبر الھاتف تحت اسم "حقك في التحدث" ( WPPتوفر 
والمستقلین والمستشارین والموردین وأي أطراف ثالثة لیبلغوا من خاللھا عن المخاوف المتعلقة بممارسات األعمال أو 

أو في شركاتھا العاملة. وھي عبارة عن خدمة ُمستقلة تضمن سّریة ھویة أي شخص ال یرغب في  WPPالسلوكیات في 
 الكشف عن ھویتھ.

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

) لإلبالغ عن أي مخاوف لدیك ال تعتقد بأنك قادر على Right to Speakیمكن استعمال خدمة "حقك في التحدث" (
لبیانات أو األمن أو سواء كانت متعلقة بترتیبات األعمال غیر المناسبة أو بخصوصیة ا -طرحھا مباشرة مع المدراء 

االشتباه بممارسات فاسدة أو رشاوى مزعومة أو احتیال أو الصحة والسالمة. كما یمكن استعمالھا أیضاً إذا كنت ترغب 
على سبیل المثال من خالل التمییز أو التنّمر  -باإلبالغ عن مخاوف حول التعامل مع بعض األشخاص بشكل غیر مقبول 

 أو التحّرش.

 "؟Right to Speakبالغ عن المخاوف بواسطة خدمة "حقك في التحدث" (كیف أقوم باإل

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

 https://wrs.expolink.co.uk/wppأو 57440008 

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

 وبعدة لغات.

 یُرجى العلم:

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

 لن یتم تسجیل مكالمتك؛ .2
 .WPPبتمریر شكواك إلى أحد كبار أعضاء الفریق القانوني في  Expolinkستقوم  .3
 .WPPبأي معلومات متعلقة بمكالمتك بعد استالمھا من قبل  Expolinkلن تحتفظ  .4

) یمكنك 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 

المخاوف التي یتم اإلبالغ عنھا، سواء من خالل الخط الھاتفي أم عبر اإلنترنت، بشكل سّري، سیتم التعامل مع جمیع 
 تم التحقیق فیھا حسبما ھو مناسب.وستتم مراجعتھا بشكل فوري وكلّي وسی

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=
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 معلومات أخرى

فیر وسیلة آمنة مع أي سلوكیات انتقامیة ضد أي أفراد یقومون باإلبالغ عن مخاوفھم. نحن ملتزمون بتو WPPال تتساھل 
 دون الخوف من أي أعمال انتقامیة.وسریة لألشخاص الذین لدیھم مخاوف حقیقیة لیقوموا باإلبالغ عنھا و

في حال قیامك باإلبالغ عن مخاوفك، یُرجى العلم بأنھ، وألسباب قانونیة، لن نتمكن من تزویدك بتقریر حول نتائج أي 
 تحقیقات الحقة.

 ھنا: WPPوك یمكن االطالع على قواعد سل

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

 

 


