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                          2017يونيو  26روما،    

 ، السيدة المحترمة، سيد المحترمال

تنظمه منذ عدة سنوات أحكاام  والذي، يقوم المعهد الوطني لإلحصاء كل عام بإجراء استقصاء إحصائي حول القوى العاملة، 1959منذ عام  

ات عان العمالاة والاطالاة . حيث يعطي المسح، عن طريق المعلومات المجمعاة ماارارة مان الماواطنين، بيانا 577/98الئحة االتحاد األوروبي رقم 

  بالاالد.ذات أهمية بالغة للتعرف على الديناميكية االجتماعية واالقتصادية 

ولسوف يجيب األفراد على أساللة متتلةاة بنااء علاى أعماارهم وهااراتهم، حياث يعطاي األفاراد العااملين إجاباات متعلقاة بالمهناة الممارساة،  

فلساوف يعطاوم معلوماات  -لمتقاعدين، ورباات الاياوت، والطلااة، والعااطلين عان العمال، إلاى  هار  ا -وهصائص نشاط العمل، أما غير العاملين 

 حول أسااب عدم ممارستهم للعمل، وحول هاراتهم السابقة في العمل إم وجدت. 

ت المقيمة داهل األراضي التابعة لقد تم انتقاء اسمك بالقرعة من قائمة بيانات السجل المدني التي تحتوي على كافة الايانات الشتصية للعائال 

ي للالدية.  لذلك فإم تعاونك وتعااوم أفاراد عائلتاك يعاد أمارا أساسايا لنجااص االستقصااء ااحصاائي، الاذي يادهل ضامن الارناامط ااحصاائي الاوطن

المعدل  ،2016ديسمار  30الصادر بتاريخ  244الممتد بناء على مرسوم القانوم رقم  ،(.سمك القد IST-00925) 2016تحديث  - 2014-2016

الجاااري المصااادقة عليااه،  2019-2017الااذي ياادهل ضاامن الارنااامط ااحصااائي الااوطني و -، 2017فاراياار  27الصااادر بتاااريخ  19بقااانوم رقاام 

  والذي يجمع كافة االستقصاءات ااحصائية لتدمة الصالح العام.

  ئلتك الذين يعيشوم معك، واستقاال مندوبنا والتعاوم معه بود واحترام.لذلك نرجو من حضرتك تاليغ محتوى هذ  الرسالة إلى أفراد عا 

سوف يأتي إلى منزلك هالل األيام المقالة مجري المقابلة لجمع الايانات لمعهد ااحصاء الوطني، ويحمل معه بطاقاة تعريا ، وذلاك لطارص  

مجايء مجاري المقابلاة ماارارة إلاى منزلاك، أم فاي حالاة اتصااله باك  بعض األسللة عليك وعلى أفراد عائلتك. ويمكنك تحديد موعد سواء في حالاة

يوما من استالمك لهذ  الرسالة دوم أم تتلقى أي اتصال من مجري المقابلة التابع لنا،  40في حالة مرور  هاتةيا لالتةاق على موعد اجراء المقابلة.

 فذلك يعني أنك في حل من أي ارتااط معه.

طاقاا لانص هاذا االستقصااء ااجاباة علاى ويلازم علاى الماواطنين  إجراء هذا المساح بموجاب القاانوم. طني لإلحصاءويتعين على المعهد الو 

بشاأم المصاادقة علاى الارناامط  2016أغساطس  30الصادر بتااريخ  ومرسوم رئيس الجمهورية 322/1989من المرسوم التشريعي رقم  7المادة 

. وبعاد نشار الارناامط المرفقة به والتي تةرض إلزامية ااجاباة مان جاناب األفاراد المسحوقائمة  2016تحديث  - 2016-2014ااحصائي الوطني 

مرساوم المصاادقة لهاذ  فاإم نةاس االازام ساوف ياتم فرضاه عان طرياق  والجاري إتمامه، في الجريدة الرسمية، 2019-2017ااحصائي الوطني 

مان  ااجاباة ياةماع إلزام السااريةمان جاناب األفاراد. ويمكان االطاال  علاى قائماة االستقصااء  ااجابة يةمع إلزام االوثيقة وقائمة المسح التاصة به

-http://www.istat.it/it/istituto-nazionale-diلإلحصااااء علاااى رااااكة اانترنااا  باااالراب  جاناااب األفاااراد علاااى موقاااع المعهاااد الاااوطني 

statistica/organizzazione/normativa. 

والمحمية بموجب السرية ااحصاائية إلاى أحكاام قاانوم حماياة الاياناات الشتصاية، ويجاول اساتعمالها مان أجال  تتضع المعلومات المجمعة 

تعامالت أهرى تالية، فق  ألهداف إحصائية من قال العاملين بنظام ااحصاء الوطني، ويجول أيضاا نشارها ولكان بصاورة موحادة بحياث يساتحيل 

موا باادالء بهذ  المعلومات، مما يضمن أقصى درجات السارية. ويجاول أيضاا تالياغ هاذ  المعلوماات الوصول أو التعرف على األرتاص الذين قا

من قانوم األهالقيات المهنية المتعلق بالتعامل مع الايانات الشتصية المعطاة   7في المادة ةألهداف الاحث العلمي بموجب الشروط والطرق المحدد

 . 557/2013رقم  حة االتحاد األوروبيفي نطاق النظام ااحصائي الوطني والئ

م عن التعامل ااحصائي مع الايانات المجمعة في إطار هذا الاحث هم المدير المركزي لإلحصااءات االجتماعياة وتعاداد الساكام، والمسؤول 

أمااا فيمااا يتعلااق بالتعاماال مااع الايانااات الشتصااية فااإم صاااحاها هااو المعهااد الااوطني  والماادير المركاازي لجمااع الايانااات بالمعهااد الااوطني لإلحصاااء.

ب سا. أماا المساؤولوم بالمعهاد الاوطني لإلحصااء عان مراحال العملياة ااحصاائية حVia Cesare Balbo 16 – 00184 Romaلإلحصااء،

المركازي لجماع الاياناات وأيضاا فقا  للتعارف علاى أساماء االهتصاص فهم المديروم المركزياوم الماذكوروم أعاال . هاذا ويجاول التوجاه للمادير 

 المسؤولين اآلهرين، وأيضا فيما يتعلق بممارسة حقوق أصحاب الشأم.

قائمة المسؤولين ااحصاائيين ومساؤولي التعامال ماع الاياناات الشتصاية لاعماال ااحصاائية بالمعهاد الاوطني لإلحصااء، موجاودة ويمكان  

 .http://www.istat.it/it/archivio/185004طني لإلحصاء على راكة اانترن  بالراب  تصةحها على موقع المعهد الو

للحصوووع ىلووي  منوود  ووم المعلو وواا نم نووع   العووي المعهوود الوووطني اتناووالي لإلحصوواءخ را)اصوواع ىلووي الوو    ا   وو   الم ووا ي   

 و ووووم المعهوووود ىلووووي  وووو  ي ات    وووو    العووووي  خ أو20.00تلووووي الةوووواىي  12.30  ووووم ا) نوووولم تلووووي الةوووو    ووووم الةوووواىي 800676767

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

 ونغااتم الةرصااة لكااي نااذكرم بااأم المعلومااات المتعلقااة بتنظاايم وأنشااطة المعهااد الااوطني لإلحصاااء تجاادها منشااورة علااى موقااع اانترناا  

http://www.istat.it  . 

 عنا وتقال منا هالص التحية لك وألسرتك.نشكرم من اآلم على التعاوم م 
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 وحماني الخصوصلي تلما لي اتلاريوالة ني اتحصائلي 

 وحقوق أصحاب الشأن

 
 وما يليها من تعاديالت واساتكماالت  1998مارس  9خ بتاريالصادرة  557/98 الئحة مجلس االتحاد األوروبي رقم

 القوى العاملة داهل دول االتحاد؛ تنظيم استقصاء عيني حول بشأم
 

  التاااي تطااااق الئحاااة االتحااااد  2013 يونياااو 17 الصاااادرة بتااااريخ 557/2013الئحاااة المةوضاااية األوروبياااة رقااام ،

األوروبياة بشااأم لاس، والمتعلقاة بااحصااءات والمج األوروبايالصاادرة مان الارلماام  223/2009رقام  األوروباي

الصاادرة  831/2002الوصول إلى الايانات المتصصة ألغراض علمية، والتي تلغي الئحة االتحاد األوروبي رقام 

 (؛164عدد  -قوانين  - 2013يونيو  18الجريدة الرسمية لالتحاد األوروبي الصادرة بتاريخ عن المةوضية )
 

  لاوائح بشاأم “وماا يلياه مان تعاديالت واساتكماالت،  1989سااتمار  6الصادر بتااريخ  322المرسوم التشريعي رقم

مكااارر )التعامااال ماااع الاياناااات  - 6الماااادة  -” نظاااام ااحصااااء الاااوطني وإعاااادة تنظااايم المعهاااد الاااوطني لإلحصااااء

ين علااى مكاتااب )الساارية المهنيااة للمشاارف 8)إلزاميااة إعطاااء الايانااات ااحصااائية(، المااادة  7الشتصااية(، المااادة 

 )برنامط ااحصاء الوطني(؛ 13)قواعد حماية السرية ااحصائية(، المادة  9ااحصاء(، المادة 
 

  الئحة إعادة تنظيم المعهد الوطني لإلحصاء".  2010 ساتمار 7 الصادر بتاريخ 166مرسوم رئيس الجمهورية رقم" 
 

  قاانوم بشاأم “ماا يلياه مان تعاديالت واساتكماالت، و 2003يونياو  30الصادر بتااريخ  196المرسوم التشريعي رقم

 )التعامل ألغراض إحصائية أو علمية(؛ 110-104)التعريةات(، المواد  4المادة  -” حماية الايانات الشتصية
 

 “  قاانوم األهالقيااات المهنياة وحساان السالوم ماان أجال التعاماال ماع الايانااات الشتصاية ألغااراض إحصاائية وأبحااا

 -ماان القااانوم بشااأم حمايااة الايانااات الشتصااية  A3)الملحااق ” النظااام ااحصااائي الااوطنيعلميااة تجاارى فااي إطااار 

 ؛(2003يونيو  30الصادر بتاريخ  196المرسوم التشريعي رقم 
 

 علاى الارناامط ااحصاائي الاوطني  ، بشأم المصاادقة2016أغسطس  30 مرسوم رئيس الجمهورية الصادر بتاريخ

)الجريادة الرسامية  به مع إلزامياة ااجاباة مان جاناب األفاراد ةالملحقالمسح وقائمة  2016تحديث   - 2014-2016

 (؛242رقم  -مسلسل عام  - 2016أكتوبر  15
 

 بشااأم المصااادقة علااى الارنااامط 2016أغسااطس  30 لصااادر بتاااريخالجمهوريااة بمرسااوم رئاايس ا الايااام المتعلااق ،

 - 2016ديسامار  12بالجريادة الرسامية  54ملحاق عاادي رقام ) 2016تحديث  - 2016-2014ااحصائي الوطني 

 (؛289رقم  -مسلسل عام 
 

 فارايار  27الصاادر بتااريخ  19، المعادل بقاانوم رقام 2016ديسامار  30الصاادر بتااريخ  244رقم  القانوم مرسوم

خ الصادر بتاري مكرر، التي تمد مةعول مرسوم رئيس الجمهورية 16، فقرة 1" المادة اآلجال"تمديد وتحديد  2017

 دهول، حتى 2016، تحديث 2016-2014الارنامط ااحصائي الوطني  المصادقة على ، بشأم2016أغسطس  30

 - 2017فاراير  28بالجريدة الرسمية  14)ملحق عادي رقم  حيز التنةيذ 2019-2017مط ااحصائي الوطني الارنا

 (.49رقم  -مسلسل عام 

 

 

 


