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 ،  السيدة المحترمة،  حضرة السيد المحترم
 

الخاضع  و، ، يباشر المعهد الوطني اإليطالي لإلحصاء إجراء استقصاء إحصائي سنوي فيما يتعلق بالقوى العاملة 1959منذ عام 

مع  ة عع  طريعق المعلومعات المةمععة مباشعر، حيث يعطعي المسع  .  577/98رقم  االتحاد األوروبي أحكام الئحةمنذ عدة سنوات إلى 

 .للبالد بيانات ع  العمالة والبطالة ذات أهمية بالغة للتعرف على الديناميكية االقتصادية واالجتماعية ، المواطني  
 

إجابعات متعلقعة بالمهنعة ي  األفعراد الععامل، حيعث يعطعي  سوف يةيب األفراد علعى أسعةلة مختل عة بنعاء علعى أعمعارهم ومبعراتهمول

 -إلعى خمعر  ، عع  العمعل لبعة ، والععاطلي  الطو ، البيعوتوربات ،  المتقاعدي  -ي  ، أما غير العامل ومصائص نشاط العمل، الممارسة 

 .  في حالة وجودهاهم السابقة في العمل مبرات ، وحول عدم ممارستهم للعملفلسوف يعطوا معلومات حول أسباب 
 

ضامن  ةالبيانات الشخصية للعاائتت المقيماالسجل المدني التي تحتوي على كافة  بيانات قائمةبالقرعة من  اسمكلقد تّم انتقاء 

برنعام  اإلحصعاء ، ولنةعا  االستقصعاء اإلحصعائي  اأساسعييعد أمعرا تعاونك وتعاون أفراد عائلتك  فإنلذلك  .  األراضي التابعة للبلدية

  . العامالذي يةم  كافة االستقصاءات اإلحصائية لخدمة الصال  ، و cod. IST - 00925) (يالذي يحمل رقم الوطني
 

بعود  هوالتععاون معع منعدوبناواسعتقبال ، لذلك نرجو م  حضرتك تبليغ محتوى هذ  الرسالة إلى أفراد عائلتعك العذي  يعيشعون مععك 

  .واحترام 
 

بطاقاة ، وسيحمل معا   البيانات لجمعمعهد اإلحصاء الوطني يأتي إلى منزلك ختل األيام المقبلة مجري المقابلة من قبل سوف 

تحديعد موععد سعواء فعي حالعة مةعيء القعائم بعإجراء المقابلعة ويمكنعك  . لطرح بعض األساللة علياك وعلاى افارائ عائلتاك، وذلك تعريف 

أن تتلقعى أي يومعاً دون  40وفعي حالعة معرور  . هات يا لالت عا  علعى موععد إلجعراء المقابلعة بكفي حالة اتصاله ، أم شخصياً إلى منزلك 

 .معه ، فذلك يعني أنك في حل م  أي ارتباط  م  قبل مةري المقابلةاتصال 
 

 .  ا المسح ، ويتعين ايضا على المواطنين المشاركة فيبموجب القانون إجراء هذ المعهد الوطني لإلحصاء ويتعين على
 

 ااسعتعمالهيةعو  و،  حمايعة البيانعات الشخصعيةأحكام قانون تخض  المعلومات المةمعة والمحمية بموجب السرية اإلحصائية إلى 

ويةعو  أيضعا نشعرها ولكع  بصعورة نظام اإلحصعاء العوطني ، العاملي  بم  قبل  فقط ألهداف إحصائية، م  أجل تعامالت أمرى تالية 

 ، مما يضعم  أقصعى درجعات السعرية .الذي  قاموا باإلدالء بهذ  المعلومات  بحيث يستحيل الوصول أو التعرف على األشخاص موحدة

مع  قعانون األمالقيعات المهنيعة   7هذ  المعلومات ألهداف البحث العلمي بموجب الشروط والطر  المحدد فعي المعادةيةو  أيضا تبليغ و

 . 557/2013رقم  االتحاد األوروبيالئحة نطا  النظام اإلحصائي الوطني والمعطاة في البيانات الشخصية المتعلق بالتعامل م  
 

 - االجتماعيععةهععو المععدير المركععزي لإلحصععاءات  البحععثهععذا  إطععار يالمةمعععة فعع البيانععات معع اإلحصععائي التعامععل مسععةول ععع  ال

 Via Cesare Balbo، المعهعد العوطني لإلحصعاء صعاحبها هعو  الشخصية فعإن البياناتفيما يتعلق بالتعامل م  ا أم.  االقتصادية
16 – 00184 Roma  الكاملعة  القائمعةللتععرف علعى  التوجعه إليعه يمكع أعال  العذي  إليهالمشار ، والمسؤول هو المدير المركزي

     .باألمر  األشخاص المعنية، وللتعرف على كي ية ممارسة حقو  ألسماء المسةولي  

باالتصاال ماع الارقم األخضار ، المعهاد الاوطني اإليطاالي لإلحصااء  مراجعاةللحصول على مزيد مان المعلوماات باساتطاعتك  

 اإلنترنااا موقاااع ، او مراجعاااة  20.00إلاااى السااااعة  12.30 مااان السااااعةالساااب   إلاااىمااان االنناااين  800676767)المجااااني  

http://www.istat.it/it/supporto/per-i-rispondenti .  
 

 اإلنترنع تةدها منشعورة علعى موقع   ونغتم ال رصة لكي نذكرك بأن المعلومات المتعلقة بتنظيم وأنشطة المعهد الوطني لإلحصاء

http://www.istat.it .  
 

 مالص التحية لك وألسرتك .التعاون معنا وتقبل منا م  اآلن على نشكرك 

 

 

                                                                                                                          Giorgio Alleva 
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 الخصوصية وحماية إلزامية اإلجابةو السرية اإلحصائية

 وحقوق اصحاب الشأن
 

 ومعا يليهعا مع  تععديالت  1998معار   9بتعاري  الصعادرة  557/98 رقعم االتحاد األوروبيمةلس  الئحة

 واستكماالت بشأن بحث عينات القوى العاملة دامل دول االتحاد ؛
 

  يطبععق الئحععة  ، الععذي 2013 يونيععو 17 الصععادرة بتععاري  557/2013الئحععة الم وضععية األوروبيععة رقععم

األوروبيععة ومةلععس اإلحصععاءات  األوروبععيالصععادرة معع  البرلمععان  223/2009رقععم  االتحععاد األوروبععي

يلغععي الئحععة االتحععاد األوروبععي رقععم الععذي بشعأن الوصععول إلععى البيانععات المخصصععة ألغععرا  علميععة ، و

يونيعو  18تعاري  الةريعدة الرسعمية لالتحعاد األوروبعي الصعادرة بالصادرة عع  الم وضعية    831/2002

 ؛( 164عدد  -قواني   - 2013
 

  ومععا يليععه معع  تعععديالت واسععتكماالت ،  1989سععبتمبر  6الصععادر بتععاري   322المرسععوم التشععريعي رقععم

مكرر  التعامل  - 6المادة  - ”لوائ  بشأن نظام اإلحصاء الوطني وإعادة تنظيم المعهد الوطني لإلحصاء“

 السععرية المهنيععة  8إعطععاء البيانععات اإلحصععائية( ، المععادة  إلزاميععة  7معع  البيانععات الشخصععية( ، المععادة 

 برنععام   13 قواعععد حمايععة السععرية اإلحصععائية( ، المععادة  9للمشععرفي  علععى مكاتععب اإلحصععاء( ، المععادة 

 اإلحصاء الوطني( ؛
 

  طني إعادة تنظعيم المعهعد العوالئحة "2010 سبتمبر 7 الصادر بتاري  166مرسوم رئيس الةمهورية رقم

 لإلحصاء".  
 

  ومععا يليععه معع  تعععديالت واسععتكماالت ،  2003يونيععو  30الصععادر بتععاري   196المرسععوم التشععريعي رقععم

 التعامعل ألغعرا   110-104 التعري عات( ، المعواد  4المادة  - ”قانون بشأن حماية البيانات الشخصية“

 إحصائية أو علمية( ؛
 

 “ أجعل التعامعل مع  البيانعات الشخصعية ألغعرا  إحصعائية  قانون األمالقيات المهنية وحس  السعلوك مع

م  القانون بشأن حماية البيانات  A3 الملحق  ”وأبحاث علمية تةرى في إطار النظام اإلحصائي الوطني

 . (2003يونيو  30الصادر بتاري   196المرسوم التشريعي رقم  -الشخصية 
 

  2011" برنعام  اإلحصعاء العوطني  - 2013معار   21بتعاري  الصادر رئيس مةلس الو راء مرسوم-

سلسععة  - 2013يونيععو  14بتععاري   الةريععدة الرسععمية ب  47عععادي رقععم    ملحععق 2013تحععديث . " 2013

 (.138 عدد - عامة
 

   حصععائي المتعلقععة قائمععة أعمععال المسعع  اإل“ 2013يوليععو  19مرسععوم رئععيس الةمهوريععة الصععادر بتععاري

، والعذي علعى أساسعه نشعأ  2013تحعديث  - 2013-2011ث سعنوات الوطني لمعدة لعال ببرنام  اإلحصاء

مع  المرسعوم التشعريعي  7إلزام األفراد بإعطاء البيانات والمعلومات المطلوبة منهم ، طبقا ألحكام المعادة 

سلسعلة عامعة  - 2013أغسطس  28 الةريدة الرسمية بتاري   1989سبتمبر  6الصادر بتاري   322رقم 

 ؛ ”201عدد  -
 

 تعم التصعديق عليعه بموجعب تععديالت القعانون  2013أغسطس  31صادر بتاري   101م قانون رقم مرسو

 - ”أحكعام عاجلعة لتحقيعق أهعداف الترشعيد فعي اإلدارات العامعة“ 2013أكتعوبر  30الصادر بتعاري   125

،  2013معار   21بتعاري  الصعادر مكرر ، التي ألغ  م عول مرسوم رئيس مةلس الو راء  - 8المادة 

مرسعوم رئعيس ، و 2013تحعديث  - 2013-2011الخاص بالتصديق علعى البرنعام  اإلحصعائي العوطني 

الخععاص بإلزاميععة اإلجابععة ، حتععى سععريان م عععول البرنععام   2013يوليععو  19الةمهوريععة الصععادر بتععاري  

عععدد  -سلسععلة عامععة  - 2013أكتععوبر  30 الةريععدة الرسععمية بتععاري   2016-2014اإلحصععائي الععوطني 

225   . ) 

 


