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تقديم

ا�ت اجلزئيـــــــة أول جتربـــــــة يف املغـــــــرب ملراقبـــــــة اإلفصـــــــاح اإلحصـــــــائي يف البيـــــــ
)statistical disclosure control(

رب املوقـــع إنتـــاج قاعـــدة بيـــا�ت جزئيـــة معاجلـــة إلاتحتهـــا للجميـــع عـــ: اهلـــدف
اإللكرتوين

بشكل هرميبيا�ت اإلحصاء مرتبة
اقبابلتعمعاجلة قاعدة بيا�ت األسر وقاعدة بيا�ت األشخاص ⇐
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اختيار تطبيق مراقبة اإلفصاح اإلحصائي
:أهم تطبيقات مراقبة اإلفصاح اإلحصائي

µArgus
sdcMicro (R)

:تدل على أن) *Templ, 2017(االعتماد على مقارنة للتطبيقني 
sdcMicroحتميل البيا�ت اهلرمية أسهل يف 

µArgus يستوجب ذاكرة وصول عشوائي)RAM (أكرب
)إحصاءات(أقل مالءمة ملعاجلة قواعد بيا�ت ضخمة ⇐

sdcMicroفصـــاح، ميـــنح حريـــة أكـــرب يف اســـتخدام بعـــض طـــرق مراقبـــة اإل
)local suppression method(أمهها طريقة احلذف اجلزئي 
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* Templ, M. (2017). Statistical Disclosure Control for Microdata: Methods and Applications in R. Cham: Springer.
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اختيار تطبيق مراقبة اإلفصاح اإلحصائي

متثـل أساسـا يف sdcMicroاقرتاح البنك الدويل ملد يد املساعدة يف استعمال 
تكوين طاقم من األطر

.ملراقبة اإلفصاح اإلحصائيsdcMicroاختيار : وابلتايل
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��ييئ قاعدة األسر وقاعدة األ�خاص

" غـــري املنطبقـــة"والقـــيم (missing values)" غـــري احملـــددة"التمييـــز بـــني القـــيم 
)not applicable values(

مــن األســر املغربيــة 10%تضــم ) stratified sample(ســحب عينــة طبقيــة 
حســـــب املوقـــــع اجلغـــــرايف ونـــــوع ) مليـــــون نســـــمة3.36ألـــــف أســـــرة و 731(

املسكن
املوقــع اجلغــرايف : علــى األســر) identification key(تكــوين مفتــاح التعــرف 

وعــدد وحجــم األســرة وفئــة األســرة ونــوع األســرة ونــوع املســكن وعــدد الســيارات
الشاحنات وعدد اجلرارات
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��ييئ قاعدة األسر وقاعدة األ�خاص

ر واحلالــــة اجلنســــية والنــــوع والعمــــ: علــــى األشــــخاصمفتــــاح التعــــرف تكــــوين 
عملة ونـــوع واللغـــات احملليـــة املســـت) علـــى قيـــد احليـــاة(الزواجيـــة وعـــدد األطفـــال 

النشاط واملهنة واحلالة يف املهنة والنشاط االقتصادي للمشغل
عـــدد األطفـــال املتـــوفني ): sensitive variables(حتديـــد املتغـــريات احلساســـة 

واإلعاقة واحلالة الزواجية وإمجايل عدد األطفال
نــــوع بــــني املتغــــريات، كــــالرتابط بــــني) interdependencies(ســــرد الرتابطــــات 

ـــة  ـــة النشـــاط واملهن ـــة املهني ان العمـــل للمشـــغل ومكـــوالنشـــاط االقتصـــادي واحلال
ووسيلة النقل إىل مكان العمل

غري أحدهميف حالة ما إذا تيف آن واحد تعديل املتغريات املرتبطة ⇐
02/10/2019 9

https://www.hcp.ma/


hcp.ma

مراقبة اإلفصاح �� بيانات األسر

:املستو�ت اجلغرافية الرئيسية ابملغرب
املستوى الوطين1.
)وحدة12(مستوى اجلهات 2.

من اجملموع%7.7(مليون نسمة 2.6: وسيط عدد سكان اجلهات(
)وحدة75(مستوى العماالت واألقاليم 3.

من اجملموع%1.1(ألف نسمة 370: وسيط عدد سكان العماالت واألقاليم(
)وحدة1,538(مستوى اجلماعات واملقاطعات 4.

من اجملموع%0.03(آالف نسمة 10: وسيط عدد سكان اجلماعات واملقاطعات(

02/10/2019 10
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مراقبة اإلفصاح �� بيانات األسر

:مراحل كربى ملراقبة اإلفصاح3
األويل) disclosure risk(قياس خطر اإلفصاح 1.
ألويلتطبيق طرق مراقبة اإلفصاح بغية تقليص خطر اإلفصاح ا2.
تقييم مدى تغيري البيا�ت إثر مراقبة اإلفصاح3.
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مراقبة اإلفصاح �� بيانات األسر

:اختيار جمموعة من مقاييس اخلطر
)k-anonymity ; k=5(عدد األسر غري اخلاضعة لقاعدة اجملهول من الدرجة اخلامسـة 

A5(init)
R(init)اخلطر العام يف قاعدة البيا�ت

rmax(init)أقصى خطر وحدوي
U5%(init)%5عدد األسر يف خطر عند عتبة 
U20%(init)%20عدد األسر يف خطر عند عتبة 

02/10/2019 12

األو��قياس خطر اإلفصاح 

= 47 504 (6.5%)
= 1,0%
= 25,6%
= 29 026 (4,0%)
= 16 980 (2,3%)
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مراقبة اإلفصاح �� بيانات األسر

)ألف نسمة30حوايل (من السكان ‰1تطبيق عتبة للنشر قدرها 
ألـــف شـــخص مـــع أصـــغر إقلـــيم 30كـــل إقلـــيم يقطـــن بـــه أقـــل مـــن جتميـــع  ⇐

اجلهةإىل نفس له وينتمي جماور 
وكـذا ) ‰0.8(إزالة األسر الرحالة واألسر املكونة مـن أشـخاص بـدون مـأوى 

)‰0.9(-شخص أو أكثر20املكونة من -األسر الكبرية 
سـب لبعض متغريات مفتـاح التعـرف، ح) global recoding(إعادة ترميز شاملة 

جتانس اختيارات اجلواب
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تطبيق طرق مراقبة اإلفصاح �غية تقليص خطر اإلفصاح األو��
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مراقبة اإلفصاح �� بيانات األسر

علـــى مفتـــاح التعـــرف مـــع ) local suppression(تطبيـــق طريقـــة احلـــذف اجلزئـــي 
ح قاعــدة البيــا�ت إىل أن تصــبترتيــب متغرياتــه حســب قــابليتهم للحــذف، هبــدف 

)anonymous-5(جمهولة من الدرجة اخلامسة 
تـاح التعـرف الـيت حذف معلومات إضافية من املتغريات املرتابطة مع متغريات مف

وقع هبا حذف
)أسرة42(إزالة األسر اليت حذفت هبا املعلومة حول حجم األسرة 

بيـــا�تقاعـــدة مـــرات متعاقبـــة للحصـــول علـــى 4تكريـــر عمليـــة احلـــذف اجلزئـــي 
)ساعات عديدة(تتطلب وقتا مهما ⇐ اخلامسةجمهولة من الدرجة 
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مراقبة اإلفصاح �� بيانات األسر

A5(init) = 47 504 (6.5%)
R(init) = 1.0%
rmax(init) = 25.6%
U5%(init) = 29 026 (4.0%)
U20%(init) = 16 980 (2.3%)

A5(fin) = 0
R(fin) = 0.2% (↘81%)
rmax(fin) = 2.4% (↘91%)
U5%(fin) = 0
U20%(fin) = 0

تطبيق طرق مراقبة اإلفصاح �غية تقليص خطر اإلفصاح األو��
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مراقبة اإلفصاح �� بيانات األسر

حساب عدد القيم احملذوفة
من القيم%2.1: املتغري الذي عرف أكرب عدد هو نوع املسكن⇐
من القيم%0.7: متوسط عدد القيم احملذوفة ابملتغريات املعنية⇐

اإلفصــــاح، علــــى مراقبــــة وبعــــد قبــــل ) مؤشــــر41(مقارنــــة األرقــــام الرئيســــية لإلحصــــاء 
اب القـــيم الصـــعيد الـــوطين واجلهـــوي واإلقليمـــي إضـــافة إىل وســـط اإلقامـــة، وذلـــك حبســـ

املطلقة للفوارق
)إقليمي قروي(%0.70و ) وطين حضري(%0.08بني : املتوسط⇐
)إقليمي قروي(%1.86و ) وطين(%0.16بني : االحنراف املعياري⇐

02/10/2019 16

تقييم مدى �غي�� البيانات إثر مراقبة اإلفصاح
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األ�خاصمراقبة اإلفصاح �� بيانات 

:ني االعتباراختيار نفس مقاييس اخلطر مع أخذ البنية اهلرمية للمعطيات بع
عدد األشخاص غري اخلاضعني لقاعدة اجملهول من الدرجة اخلامسة

A5(init)

R(init)اخلطر العام يف قاعدة البيا�ت

rmax(init)أقصى خطر وحدوي

U5%(init)%5يف خطر عند عتبة األشخاصعدد 

U20%(init)%20يف خطر عند عتبة عدد األشخاص
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األو��قياس خطر اإلفصاح 

= 235 898 (7.0%)

= 5.1%

= 96.1%

= 748 026 (22.3%)

= 339 696 (10.1%)
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األ�خاصمراقبة اإلفصاح �� بيانات 

سـب لبعض متغريات مفتـاح التعـرف، ح) global recoding(إعادة ترميز شاملة 
جتانس اختيارات اجلواب

يــــع العشــــوائي محايــــة الطــــابع احلســــاس لألمهــــات العــــازابت بتطبيــــق طريقــــة التوز 
على احلالة الزواجية) PRAM: Post-randomization method(البعدي 

ائية مـــن قـــيم احلالـــة الزواجيـــة اعتمـــادا علـــى مصـــفوفة عشـــو ‰0.4تغيـــري ⇐
)stochastic matrix ( اجلوابتتضمن احتماالت تغيري اختيارات

02/10/2019 18

تطبيق طرق مراقبة اإلفصاح �غية تقليص خطر اإلفصاح األو��
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األ�خاصمراقبة اإلفصاح �� بيانات 

علـــى مفتـــاح التعـــرف مـــع ) local suppression(تطبيـــق طريقـــة احلـــذف اجلزئـــي 
ح قاعــدة البيــا�ت تصــبأن هبــدف إىل ترتيــب متغرياتــه حســب قــابليتهم للحــذف، 

)anonymous-5(جمهولة من الدرجة اخلامسة 
تـاح التعـرف الـيت حذف معلومات إضافية من املتغريات املرتابطة مع متغريات مف

وقع هبا حذف
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تطبيق طرق مراقبة اإلفصاح �غية تقليص خطر اإلفصاح األو��
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مراقبة اإلفصاح �� بيانات األ�خاص

A5(init) = 235 898 (7.0%)
R(init) = 5.1%
rmax(init) = 96.1%
U5%(init) = 748 026 (22.3%)
U20%(init) = 339 696 (10.1%)

A5(fin) = 0
R(fin) = 0.4% (↘92%)
rmax(fin) = 16.6% (↘83%)
U5%(fin) = 7 357 (0.2%) (↘99%)
U20%(fin) = 0

تطبيق طرق مراقبة اإلفصاح �غية تقليص خطر اإلفصاح األو��
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األ�خاصمراقبة اإلفصاح �� بيانات 

:ابلنسبة للمتغريات احلساسة) l-diversity ; l=2(تقييم التنوع من الدرجة الثانية 
معــــين معنيــــون إبفصــــاح عــــدد أطفــــاهلم املتــــوفني وال أحــــد) %5-10(شخصــــا 32

إبفصاح حالة إعاقته
اص املعنينيحذف املعلومات حول عدد األطفال املتوفني ابلنسبة لألشخ⇐

) diverse-2(احلصــول علــى قاعــدة بيــا�ت متنوعــة مــن الدرجــة الثانيــة ⇐
احلساسةفيما خيص املتغريات 

02/10/2019 21

تطبيق طرق مراقبة اإلفصاح �غية تقليص خطر اإلفصاح األو��
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األ�خاصمراقبة اإلفصاح �� بيانات 

حساب عدد القيم احملذوفة
من القيم%0.9: املتغري الذي عرف أكرب عدد هو اللغات احمللية املستعملة⇐
من القيم%0.1: متوسط عدد القيم احملذوفة ابملتغريات املعنية⇐

اإلفصــــاح، علــــى مراقبــــة وبعــــد قبــــل ) مؤشــــر85(مقارنــــة األرقــــام الرئيســــية لإلحصــــاء 
ك حبســـاب الصـــعيد الـــوطين واجلهـــوي واإلقليمـــي إضـــافة إىل وســـط اإلقامـــة والنـــوع، وذلـــ

القيم املطلقة للفوارق
)إقليمي قروي(%0.65و ) وطين ذكور(%0.06بني : املتوسط⇐
)إقليمي قروي(%3.33و ) وطين ذكور(%0.11بني : االحنراف املعياري⇐
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تقييم مدى �غي�� البيانات إثر مراقبة اإلفصاح

https://www.hcp.ma/


hcp.ma

ا�حصيلة
محاية دقيقة للسكان

اجلزئيةالبيا�ت وتشجيع فتح كسب ثقة املستجوبني ⇐
دون املـــس 2014، نشـــر عينـــة مـــن البيـــا�ت اجلزئيـــة إلحصـــاء 2019خـــالل مـــايو 

:خبصوصية األشخاص، وذلك للعموم عرب املوقع اإللكرتوين
https://www.hcp.ma/downloads/RGPH-2014-Microdonnees-anonymisees-Open-Data_t21400.html

 قاعــديت بيــا�ت األســر واألشــخاص بقطــع نــص)text format ( وبقطــعSPSS

STATAوبقطع 

 البيا�ت الوصفية)metadata(
 االستمارة)questionnaire(
 وثيقة منهجية ملراقبة اإلفصاح اإلحصائي)methodology note on SDC(
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