
 

 Crosstabulation البيئة * القانون امام : العراق في الفرص نفس ولديهم متساوون والرجال النساء أن تعتقدين

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 متساوون والرجال النساء أن تعتقدين

 امام : العراق في الفرص نفس ولديهم

 القانون

 11060 4624 6436 متساوون نعم

 4256 1604 2652 الرجال لحلصا تمييز يوجد

 256 77 179 النساء لصالح تمييز يوجد

Total 9267 6305 15572 

 

 

 البيئة * السياسية المشاركة : العراق في الفرص نفس ولديهم متساوون والرجال النساء أن تعتقدين

Crosstabulation 

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 ساوونمت والرجال النساء أن تعتقدين

 : العراق في الفرص نفس ولديهم

 السياسية المشاركة

 5517 2159 3358 متساوون نعم

 9969 4115 5854 الرجال لصالح تمييز يوجد

 83 31 52 النساء لصالح تمييز يوجد

Total 9264 6305 15569 

 

 

 البيئة * جتماييةاال المشاركة : العراق في الفرص نفس ولديهم متساوون والرجال النساء أن تعتقدين

Crosstabulation 

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 متساوون والرجال النساء أن تعتقدين

 : العراق في الفرص نفس ولديهم

 االجتماعية المشاركة

 7352 2780 4572 متساوون نعم

 7713 3356 4357 الرجال لصالح تمييز يوجد

 507 169 338 النساء لصالح تمييز يوجد

Total 9267 6305 15572 

 

 

 

 

 

 

 



 البيئة * االسرة داخل القرارات اتخاذ : العراق في الفرص نفس ولديهم متساوون والرجال النساء أن تعتقدين

Crosstabulation 

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 متساوون والرجال النساء أن تعتقدين

 اتخاذ : العراق في الفرص نفس ولديهم

 االسرة خلدا القرارات

 6750 2417 4333 متساوون نعم

 8541 3779 4762 الرجال لصالح تمييز يوجد

 278 108 170 النساء لصالح تمييز يوجد

Total 9265 6304 15569 

 

 

 البيئة * الوظائف يلى الحصول : العراق في الفرص نفس ولديهم متساوون والرجال النساء أن تعتقدين

Crosstabulation 

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 متساوون والرجال النساء أن تعتقدين

 : العراق في الفرص نفس ولديهم

 الوظائف على الحصول

 8188 3245 4943 متساوون نعم

 7190 2997 4193 الرجال لصالح تمييز يوجد

 192 62 130 النساء لصالح تمييز يوجد

Total 9266 6304 15570 

 

 

 البيئة * العامة الحياة في المشاركة : العراق في الفرص نفس ولديهم متساوون والرجال ءالنسا أن تعتقدين

Crosstabulation 

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 متساوون والرجال النساء أن تعتقدين

 : العراق في الفرص نفس ولديهم

 العامة الحياة في المشاركة

 8907 3444 5463 متساوون نعم

 6409 2770 3639 الرجال لصالح مييزت يوجد

 249 87 162 النساء لصالح تمييز يوجد

Total 9264 6301 15565 

 

 

 

 

 

 

 



 القطاع في الوظيفة لنفس االجر نفس يلى الحصول: العراق في الفرص نفس ولديهم متساوون والرجال النساء أن تعتقدين

 Crosstabulation البيئة * العام

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 متساوون والرجال النساء أن تعتقدين

 العراق في الفرص نفس ولديهم

 لنفس االجر نفس على الحصول:

 العام القطاع في الوظيفة

 10796 4374 6422 متساوون نعم

 4589 1850 2739 الرجال لصالح تمييز يوجد

 186 81 105 النساء لصالح تمييز يوجد

Total 9266 6305 15571 

 

 

 في الوظيفة لنفس االجر نفس يلى الحصول : العراق في الفرص نفس ولديهم متساوون والرجال النساء أن عتقدينت

 Crosstabulation البيئة * الخاص القطاع

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 متساوون والرجال النساء أن تعتقدين

 : العراق في الفرص نفس ولديهم

 الوظيفة نفسل االجر نفس على الحصول

 الخاص القطاع في

 8022 3203 4819 متساوون نعم

 7258 2997 4261 الرجال لصالح تمييز يوجد

 287 104 183 النساء لصالح تمييز يوجد

Total 9263 6304 15567 

 

 

 البيئة * الكليات في القبول : العراق في الفرص نفس ولديهم متساوون والرجال النساء أن تعتقدين

Crosstabulation 

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 متساوون والرجال النساء أن تعتقدين

 القبول : العراق في الفرص نفس ولديهم

 الكليات في

 12123 4846 7277 متساوون نعم

 3247 1383 1864 الرجال لصالح تمييز يوجد

 197 74 123 النساء لصالح تمييز يوجد

Total 9264 6303 15567 

 

 

 

 

 

 



 البيئة * الشخصية بالممتلكات التصرف : العراق في الفرص نفس ولديهم متساوون والرجال النساء أن تعتقدين

Crosstabulation 

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 متساوون والرجال النساء أن تعتقدين

 : العراق في الفرص نفس ولديهم

 الشخصية بالممتلكات التصرف

 7163 2720 4443 متساوون نعم

 8218 3522 4696 الرجال لصالح تمييز يوجد

 189 62 127 النساء لصالح تمييز يوجد

Total 9266 6304 15570 

 

 

 البيئة * الحديثة التكنولوجيا وسائل استخدام : العراق في الفرص نفس ولديهم متساوون والرجال النساء أن تعتقدين

Crosstabulation 

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 متساوون والرجال النساء أن تعتقدين

 : العراق في الفرص نفس ولديهم

 الحديثة التكنولوجيا وسائل استخدام

 7427 2769 4658 متساوون نعم

 7956 3463 4493 الرجال لصالح تمييز يوجد

 189 73 116 النساء لصالح تمييز يوجد

Total 9267 6305 15572 

 

 

 البيئة * الملكية يلى الحصول : العراق في الفرص نفس ولديهم متساوون والرجال اءالنس أن تعتقدين

Crosstabulation 

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 متساوون والرجال النساء أن تعتقدين

 : العراق في الفرص نفس ولديهم

 الملكية على الحصول

 5927 2181 3746 متساوون نعم

 9452 4056 5396 رجالال لصالح تمييز يوجد

 187 66 121 النساء لصالح تمييز يوجد

Total 9263 6303 15566 

 

 

 

 

 

 

 



 مدى أي إلى وخارجها، األسرة داخل الذكور والشباب الرجال أقاربك مع وتجاربك معرفتك خالل من

 Crosstabulation البيئة * بالتعليم المرأة حق يديمون السن كبار : يلى توافقين

Count 

 Total بيئةال 

 ريف حضر

 أقاربك مع وتجاربك معرفتك خالل من

 األسرة داخل الذكور والشباب الرجال

 : على توافقين مدى أي إلى وخارجها،

 بالتعليم المرأة حق يدعمون السن كبار

 7136 2565 4571 اوافق

 1921 697 1224 رأي ال

 6515 3042 3473 اوافق ال

Total 9268 6304 15572 

 

 

 مدى أي إلى وخارجها، األسرة داخل الذكور والشباب الرجال أقاربك مع وتجاربك معرفتك خالل من

 Crosstabulation البيئة * التعليم في المرأة حق يديمون الشباب : يلى توافقين

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 أقاربك مع وتجاربك معرفتك خالل من

 ألسرةا داخل الذكور والشباب الرجال

 : على توافقين مدى أي إلى وخارجها،

 التعليم في المرأة حق يدعمون الشباب

 11066 4194 6872 اوافق

 1962 801 1161 رأي ال

 2541 1309 1232 اوافق ال

Total 9265 6304 15569 

 

 

 دىم أي إلى وخارجها، األسرة داخل الذكور والشباب الرجال أقاربك مع وتجاربك معرفتك خالل من

 Crosstabulation البيئة * بالعمل المرأة حق يديمون السن كبار: يلى توافقين

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 أقاربك مع وتجاربك معرفتك خالل من

 األسرة داخل الذكور والشباب الرجال

 على توافقين مدى أي إلى وخارجها،

 بالعمل المرأة حق يدعمون السن كبار:

 6265 2319 3946 اوافق

 2326 841 1485 رأي ال

 6979 3143 3836 اوافق ال

Total 9267 6303 15570 

 

 

 

 

 



 

 مدى أي إلى وخارجها، األسرة داخل الذكور والشباب الرجال أقاربك مع وتجاربك معرفتك خالل من

 Crosstabulation البيئة * العمل في المرأة حق يديمون لشباب: يلى توافقين

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 أقاربك مع وتجاربك معرفتك خالل من

 األسرة داخل الذكور والشباب الرجال

 على توافقين مدى أي إلى وخارجها،

 العمل في المرأة حق يدعمون لشباب:

 10172 3807 6365 اوافق

 2247 911 1336 رأي ال

 3152 1585 1567 اوافق ال

Total 9268 6303 15571 

 

 

 مدى أي إلى وخارجها، األسرة داخل الذكور والشباب الرجال أقاربك مع وتجاربك عرفتكم خالل من

 Crosstabulation البيئة * الرجل مع متساوية المرأة ان يرون السن كبار : يلى توافقين

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 أقاربك مع وتجاربك معرفتك خالل من

 سرةاأل داخل الذكور والشباب الرجال

 : على توافقين مدى أي إلى وخارجها،

 مع متساوية المرأة ان يرون السن كبار

 الرجل

 4456 1634 2822 اوافق

 2780 972 1808 رأي ال

 8333 3697 4636 اوافق ال

Total 9266 6303 15569 

 

 

 مدى أي إلى وخارجها، األسرة داخل الذكور والشباب الرجال أقاربك مع وتجاربك معرفتك خالل من

 Crosstabulation البيئة * الرجل مع متساوية المرأة ان يرون الشباب : يلى توافقين

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 أقاربك مع وتجاربك معرفتك خالل من

 األسرة داخل الذكور والشباب الرجال

 : على توافقين مدى أي إلى وخارجها،

 مع متساوية المرأة ان يرون الشباب

 جلالر

 7809 3004 4805 اوافق

 2734 1000 1734 رأي ال

 5018 2296 2722 اوافق ال

Total 9261 6300 15561 

 

 



 مدى أي إلى وخارجها، األسرة داخل الذكور والشباب الرجال أقاربك مع وتجاربك معرفتك خالل من

 Crosstabulation ئةالبي * الحياة شريك اختيار في المرأة حق يديمون السن كبار : يلى توافقين

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 أقاربك مع وتجاربك معرفتك خالل من

 األسرة داخل الذكور والشباب الرجال

 : على توافقين مدى أي إلى وخارجها،

 اختيار في المرأة حق يدعمون السن كبار

 الحياة شريك

 5944 2239 3705 اوافق

 2577 925 1652 رأي ال

 7046 3136 3910 قاواف ال

Total 9267 6300 15567 

 

 

 مدى أي إلى وخارجها، األسرة داخل الذكور والشباب الرجال أقاربك مع وتجاربك معرفتك خالل من

 Crosstabulation البيئة * الحياة شريك اختيار في المرأة حق يديمون الشباب : يلى توافقين

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 أقاربك مع وتجاربك معرفتك خالل من

 األسرة داخل الذكور والشباب الرجال

 : على توافقين مدى أي إلى وخارجها،

 اختيار في المرأة حق يدعمون الشباب

 الحياة شريك

 9818 3856 5962 اوافق

 2534 922 1612 رأي ال

 3214 1523 1691 اوافق ال

Total 9265 6301 15566 

 

 

 مدى أي إلى وخارجها، األسرة داخل الذكور والشباب الرجال أقاربك مع بكوتجار معرفتك خالل من

 Crosstabulation البيئة * البيت هو الطبيعي المرأة مكان ان يرون السن كبار : يلى توافقين

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 أقاربك مع وتجاربك معرفتك خالل من

 األسرة داخل الذكور والشباب الرجال

 : على توافقين مدى أي إلى ارجها،وخ

 المرأة مكان ان يرون السن كبار

 البيت هو الطبيعي

 8039 3627 4412 اوافق

 2116 686 1430 رأي ال

 5415 1990 3425 اوافق ال

Total 9267 6303 15570 

 

 



 مدى يأ إلى وخارجها، األسرة داخل الذكور والشباب الرجال أقاربك مع وتجاربك معرفتك خالل من

 Crosstabulation البيئة * البيت هو الطبيعي المرأة مكان ان يرون الشباب: يلى توافقين

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 أقاربك مع وتجاربك معرفتك خالل من

 األسرة داخل الذكور والشباب الرجال

 على توافقين مدى أي إلى وخارجها،

 الطبيعي المرأة مكان ان يرون الشباب:

 البيت هو

 6860 3190 3670 اوافق

 2661 960 1701 رأي ال

 6050 2153 3897 اوافق ال

Total 9268 6303 15571 

 

 

 مدى أي إلى وخارجها، األسرة داخل الذكور والشباب الرجال أقاربك مع وتجاربك معرفتك خالل من

 البيئة * تنجبهم التي االطفال يدد تحديد  في المرأة حق يديمون السن كبار : يلى توافقين

Crosstabulation 

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 أقاربك مع وتجاربك معرفتك خالل من

 األسرة داخل الذكور والشباب الرجال

 : على توافقين مدى أي إلى وخارجها،

  في المرأة حق يدعمون السن كبار

 تنجبهم التي االطفال عدد تحديد

 5031 2011 3020 اوافق

 3241 1182 2059 رأي ال

 7294 3108 4186 اوافق ال

Total 9265 6301 15566 

 

 

 مدى أي إلى وخارجها، األسرة داخل الذكور والشباب الرجال أقاربك مع وتجاربك معرفتك خالل من

 البيئة * تنجبهم التي االطفال يدد تحديد  في المرأة حق يديمون الشباب : يلى توافقين

Crosstabulation 

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 أقاربك مع وتجاربك معرفتك خالل من

 األسرة داخل الذكور والشباب الرجال

 : على توافقين مدى أي إلى وخارجها،

 تحديد  في المرأة حق يدعمون الشباب

 تنجبهم التي االطفال عدد

 8667 3424 5243 اوافق

 3049 1209 1840 رأي ال

 3854 1671 2183 اوافق ال

Total 9266 6304 15570 

 



 

 مدى أي إلى وخارجها، األسرة داخل الذكور والشباب الرجال أقاربك مع وتجاربك معرفتك خالل من

 Crosstabulation البيئة * المبكر الفتاة زواج يديمون السن كبار : يلى توافقين

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 أقاربك عم وتجاربك معرفتك خالل من

 األسرة داخل الذكور والشباب الرجال

 : على توافقين مدى أي إلى وخارجها،

 المبكر الفتاة زواج يدعمون السن كبار

 8686 3782 4904 اوافق

 2020 610 1410 رأي ال

 4864 1911 2953 اوافق ال

Total 9267 6303 15570 

 

 

 مدى أي إلى وخارجها، األسرة داخل الذكور والشباب الرجال أقاربك مع وتجاربك معرفتك خالل من

 Crosstabulation البيئة * المبكر الفتاة زواج يديمون الشباب : يلى توافقين

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 أقاربك مع وتجاربك معرفتك خالل من

 األسرة داخل الذكور والشباب الرجال

 : على توافقين مدى أي إلى وخارجها،

 المبكر الفتاة زواج عمونيد الشباب

 7099 3183 3916 اوافق

 2604 920 1684 رأي ال

 5863 2199 3664 اوافق ال

Total 9264 6302 15566 

 

 

 Crosstabulation البيئة * االسري بدورها للقيام المرأة لتمكين النواب ومجلس الحكوكة من خطوة اهم

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 النواب ومجلس الحكوكة من خطوة اهم

 االسري بدورها للقيام المرأة لتمكين

 5390 2148 3242 نساء ترأسها التي األسر دعم

 4605 1868 2737 للنساء إضافية تعليمية فرص منح

 3380 1442 1938 المرأة وحماية لألسرة قوانين وضع

 728 268 460 للمرأة داعمة سكانية سياسات وضع

 983 371 612 بحقوقهن الشابات عيةبتو االهتمام

 23 10 13 اخرى

 463 197 266 تعرف ال

Total 9268 6304 15572 

 

 



 Crosstabulation البيئة * االسري بدورها للقيام المرأة لتمكين االحزاب من خطوه اهم

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 المرأة لتمكين االحزاب من خطوه اهم

 االسري ابدوره للقيام

 2549 938 1611 االحزاب برامج ضمن المرأة تمكين

 4940 2084 2856 العام العمل في النساء انخراط زيادة

 7361 3000 4361 االسري المرأة لدور توعية حمالت

 112 46 66 اخرى

 605 236 369 تعرف ال

Total 9263 6304 15567 

 

 

 Crosstabulation البيئة * االسري بدورها للقيام المرأة كينلتم المدني المجتمع منظمات من خطوه اهم

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 المدني المجتمع منظمات من خطوه اهم

 االسري بدورها للقيام المرأة لتمكين

 وبناء ) للنساء وإرشاد توعية دورات

 (للمرأة قدرات
2485 1722 4207 

 3941 1626 2315 للرجال وإرشاد توعية

 3899 1573 2326 األسري المرأة لدور توعية حمالت

 1947 732 1215 بحقوقهن الشابات بتوعية االهتمام

 1395 589 806 أمية محو/المرأة تعليم دعم

 181 61 120 اخرى

Total 9267 6303 15570 

 

 

 Crosstabulation البيئة * االجتمايي بدورها للقيام المرأة لتمكين النواب ومجلس الحكوكة من خطوة اهم

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 النواب ومجلس الحكوكة من خطوة اهم

 االجتماعي بدورها للقيام المرأة لتمكين

 7494 3082 4412 للنساء داعمة مشاريع توفير

 3325 1299 2026 للنساء اجتماعية منتديات تأسيس

 2797 1169 1628 للنساء اجتماعية توعية برامج

 727 274 453 للرجال اجتماعية توعية برامج

 1013 412 601 اجتماعيا للمرأة داعمة قوانين تشريع

 216 69 147 اخرى

Total 9267 6305 15572 

 



 

 Crosstabulation البيئة * االجتمايي بدورها للقيام المرأة لتمكين االحزاب من خطوه اهم

Count 

 Total البيئة 

 فري حضر

 المرأة لتمكين االحزاب من خطوه اهم

 االجتماعي بدورها للقيام

 5215 2233 2982 المرأة دور على التركيز

 5355 2132 3223 للنساء دعم برامج وضع

 4011 1594 2417 المساواة على التركيز

 783 273 510 قيادية مواقع المرأة منح

 205 72 133 اخرى

Total 9265 6304 15569 

 

 

 Crosstabulation البيئة * االجتمايي بدورها للقيام المرأة لتمكين المدني المجتمع منظمات من خطوه اهم

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 المدني المجتمع منظمات من خطوه اهم

 االجتماعي بدورها للقيام المرأة لتمكين

 7557 3305 4252 توعية ت حمال

 3060 1160 1900 المهمشات للنساء دعم برامج

 3524 1313 2211 للشابات دعم برامج

 1222 458 764 للرجال توعية وورش ندوات

 208 67 141 اخرى

Total 9268 6303 15571 

 

 

 Crosstabulation البيئة * االقتصادي بدورها للقيام المرأة لتمكين النواب ومجلس الحكوكة من خطوة اهم

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 النواب ومجلس الحكوكة من خطوة اهم

 االقتصادي بدورها للقيام المرأة لتمكين

 2571 1052 1519 القيادية المواقع في النساء عدد زيادة

 4792 1924 2868 نسوية مشاريع

 2370 936 1434 اقتصادي إرشاد مؤسسات

 2203 964 1239 إقراض مشاريع

 3296 1305 1991 عمل فرص توفير

 176 74 102 االجتماعي للنوع الحساسة الموازنة تبني

 159 49 110 اخرى

Total 9263 6304 15567 

 



 

 Crosstabulation البيئة * االقتصادي بدورها للقيام المرأة لتمكين االحزاب من خطوه اهم

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 المرأة لتمكين االحزاب من خطوه اهم

 االقتصادي بدورها للقيام

 2956 1239 1717 االقتصادي المرأة دو على التركيز

 4451 1792 2659 االقتصادية للمواقع النساء دعم

 4784 1945 2839 للمرأة داعمة وتشريعات قوانين دعم

 3131 1249 1882 للمرأة داعمة اقتصادية برامج وضع

 235 77 158 اخرى

Total 9255 6302 15557 

 

 

 Crosstabulation البيئة * االقتصادي بدورها للقيام المرأة لتمكين المدني المجتمع منظمات من خطوه اهم

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 المدني المجتمع منظمات من خطوه اهم

 االقتصادي بدورها للقيام المرأة لتمكين

 5645 2410 3235 توعية حمالت

 2653 1014 1639 المهمشات لنساءل اقتصادي دعم برامج

 4805 1881 2924 للنساء اقتصادي دعم برامج

 2257 937 1320 أخرى وإرشاد توعية

 207 62 145 اخرى

Total 9263 6304 15567 

 

 

 Crosstabulation البيئة * السياسي بدورها للقيام المرأة لتمكين النواب ومجلس الحكوكة من خطوة اهم

Count 

 Total يئةالب 

 ريف حضر

 النواب ومجلس الحكوكة من خطوة اهم

 السياسي بدورها للقيام المرأة لتمكين

 4740 1884 2856 القيادية المواقع في النساء عدد زيادة

 4049 1632 2417 السياسية المواقع في النساء إشراك زيادة

 4695 2002 2693 النسوية والمؤسسات المرأة وزارة دعم

 1704 644 1060 للنساء سياسية قدرات دعم مجبرا

 371 138 233 اخرى

Total 9259 6300 15559 

 

 

 



 Crosstabulation البيئة * السياسي بدورها للقيام المرأة لتمكين االحزاب من خطوه اهم

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 المرأة لتمكين االحزاب من خطوه اهم

 السياسي بدورها للقيام

 4083 1642 2441 القيادية بالمواقع المرأة إشراك

 3177 1317 1860 اللجان في النسائية الكوتة زيادة

 7269 2929 4340 المرأة تدعم التي القوانين دعم

 570 232 338 للجندر حساسة سياسية برامج

 450 174 276 اخرى

Total 9255 6294 15549 

 

 

 Crosstabulation البيئة * السياسي بدورها للقيام المرأة لتمكين لمدنيا المجتمع منظمات من خطوه اهم

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 المدني المجتمع منظمات من خطوه اهم

 السياسي بدورها للقيام المرأة لتمكين

 7541 3236 4305 إرشادية دورات

 4102 1595 2507 سياسية نسوية قادة إعداد

 3556 1346 2210 النساء دور بشان ألحزابل توعية برامج

 356 122 234 اخرى

Total 9256 6299 15555 

 

 

 Crosstabulation البيئة * العنف من لحمايتها المرأة لتمكين النواب ومجلس الحكوكة من خطوة اهم

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 النواب ومجلس الحكوكة من خطوة اهم

 العنف من مايتهالح المرأة لتمكين

 7444 3085 4359 رادعة قوانين وضع

 4871 1946 2925 للحماية مؤسسات توفير

 2271 927 1344 المعنفات للنساء حماية برامج

 801 284 517 للمعنفات تأهيل برامج

 175 59 116 اخرى

Total 9261 6301 15562 

 

 

 

 

 



 Crosstabulation البيئة * لعنفا من لحمايتها المرأة لتمكين االحزاب من خطوه اهم

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 المرأة لتمكين االحزاب من خطوه اهم

 العنف من لحمايتها

 6174 2487 3687 النساء ضد العنف محاربة على التركيز

 5838 2470 3368 جماهيري وإرشاد توعية حمالت

 2530 998 1532 المرأة لحقوق الداعمة المواثيق تبني

 858 291 567 األدبيات في العنف محاربة على التركيز

 155 51 104 اخرى

Total 9258 6297 15555 

 

 

 Crosstabulation البيئة * العنف من لحمايتها المرأة لتمكين المدني المجتمع منظمات من خطوه اهم

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 نيالمد المجتمع منظمات من خطوه اهم

 العنف من لحمايتها المرأة لتمكين

 6612 2776 3836 توعية برامج

 4531 1854 2677 إعالمية حمالت

 2179 821 1358 للمعنفات وطبي نفسي تأهيل برامج

 2109 809 1300 للرجال توعية برامج

 131 41 90 اخرى

Total 9261 6301 15562 

 

 

 البيئة * اذنه بدون البيت من خرجت اذا زوجته الزوج يضرب ان: المرأة ضد ينف يعتبر هل

Crosstabulation 

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 يضرب ان: المرأة ضد عنف يعتبر هل

 البيت من خرجت اذا زوجته الزوج

 اذنه بدون

 6961 2491 4470 نعم

 2747 1160 1587 ربما

 5770 2627 3143 ال

 93 26 67 اعرف ال

Total 9267 6304 15571 

 

 

 

 



 Crosstabulation البيئة * أوامره خالفت إذا زوجته الزوج يضرب أن: المرأة ضد ينف يعتبر هل

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 يضرب أن: المرأة ضد عنف يعتبر هل

 أوامره خالفت إذا زوجته الزوج

 6403 2246 4157 نعم

 3146 1328 1818 ربما

 5915 2694 3221 ال

 106 36 70 اعرف ال

Total 9266 6304 15570 

 

 

 البيئة * إذنها بدون زوجته بممتلكات الزوج يتصرف أن: المرأة ضد ينف يعتبر هل

Crosstabulation 

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 يتصرف أن: المرأة ضد عنف يعتبر هل

 إذنها بدون زوجته بممتلكات الزوج

 9421 3621 5800 نعم

 2434 1099 1335 ربما

 3524 1489 2035 ال

 189 94 95 اعرف ال

Total 9265 6303 15568 

 

 

 * يملكه وهو البيت لمصروف المال من كافيا مبلغا ً لزوجته الزوج يعطي ال أن:المرأة ضد ينف يعتبر هل

 Crosstabulation البيئة

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 يعطي ال أن:مرأةال ضد عنف يعتبر هل

 المال من كافيا مبلغا ً لزوجته الزوج

 يملكه وهو البيت لمصروف

 10394 4152 6242 نعم

 2161 936 1225 ربما

 2885 1157 1728 ال

 129 58 71 اعرف ال

Total 9266 6303 15569 

 

 

 

 

 



 Crosstabulation البيئة * العمل من زوجته الزوج يمنع أن: المرأة ضد ينف يعتبر هل

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 يمنع أن: المرأة ضد عنف يعتبر هل

 العمل من زوجته الزوج

 7556 2667 4889 نعم

 3294 1437 1857 ربما

 4400 2040 2360 ال

 321 160 161 اعرف ال

Total 9267 6304 15571 

 

 

 Crosstabulation البيئة * هاتعليم أكمال من زوجته الزوج يمنع أن:المرأة ضد ينف يعتبر هل

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 يمنع أن:المرأة ضد عنف يعتبر هل

 تعليمها أكمال من زوجته الزوج

 7946 2822 5124 نعم

 3031 1328 1703 ربما

 4266 1976 2290 ال

 325 177 148 اعرف ال

Total 9265 6303 15568 

 

 

 Crosstabulation البيئة * الترشح أو االنتخاب من زوجته الزوج يمنع أن:المرأة ضد ينف يعتبر هل

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 يمنع أن:المرأة ضد عنف يعتبر هل

 الترشح أو االنتخاب من زوجته الزوج

 5724 2099 3625 نعم

 3321 1332 1989 ربما

 6169 2706 3463 ال

 354 166 188 اعرف ال

Total 9265 6303 15568 

 

 

 

 

 

 



 لعالج الصحي المركز إلى للذهاب إذنا ً تأخذ أن زوجته من الزوج يطلب أن:المرأة ضد ينف يعتبر هل

 Crosstabulation البيئة * نفسها

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 يطلب أن:المرأة ضد عنف يعتبر هل

 للذهاب إذنا ً تأخذ أن زوجته من الزوج

 نفسها لعالج الصحي المركز إلى

 6356 2395 3961 نعم

 3194 1271 1923 ربما

 5845 2566 3279 ال

 175 71 104 اعرف ال

Total 9267 6303 15570 

 

 

 البيئة * أهلها لزيارة الذهاب من زوجته الزوج يمنع أن:المرأة ضد ينف يعتبر هل

Crosstabulation 

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 يمنع أن:المرأة ضد فعن يعتبر هل

 أهلها لزيارة الذهاب من زوجته الزوج

 10504 4181 6323 نعم

 1974 893 1081 ربما

 2996 1197 1799 ال

 95 32 63 اعرف ال

Total 9266 6303 15569 

 

 

 البيئة * وقت كل في مكانها ين إبالغه زوجته من الزوج يطلب أن :المرأة ضد ينف يعتبر هل

Crosstabulation 

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 يطلب أن :المرأة ضد عنف يعتبر هل

 في مكانها عن إبالغه زوجته من الزوج

 وقت كل

 5358 1907 3451 نعم

 3757 1578 2179 ربما

 6297 2753 3544 ال

 152 63 89 اعرف ال

Total 9263 6301 15564 

 

 

 

 



 البيئة * البالد خارج السفر قبل إذنا ً تأخذ أن زوجته من الزوج يطلب أن: المرأة ضد ينف يعتبر هل

Crosstabulation 

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 يطلب أن: المرأة ضد عنف يعتبر هل

 السفر قبل إذنا ً تأخذ أن زوجته من الزوج

 البالد خارج

 2830 1020 1810 نعم

 1292 430 862 ربما

 11074 4650 6424 ال

 368 201 167 فاعر ال

Total 9263 6301 15564 

 

 

 البيئة * الئق غير تصرفا ً تصرفت إذا ابنتهما األم/األب يضرب أن: المرأة ضد ينف يعتبر هل

Crosstabulation 

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 يضرب أن: المرأة ضد عنف يعتبر هل

 تصرفا ً تصرفت إذا ابنتهما األم/األب

 الئق غير

 4822 1699 3123 نعم

 3933 1718 2215 ربما

 6619 2816 3803 ال

 189 67 122 اعرف ال

Total 9263 6300 15563 

 

 

 * مناسب يريس لها تقدم اذا القانونية السن بلوغ قبل إبنته األب يزوج أن: المرأة ضد ينف يعتبر هل

 Crosstabulation البيئة

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 يزوج أن: المرأة ضد عنف يعتبر هل

 اذا القانونية السن بلوغ قبل إبنته األب

 مناسب عريس لها تقدم

 7525 2721 4804 نعم

 3353 1518 1835 ربما

 4430 1965 2465 ال

 248 94 154 اعرف ال

Total 9258 6298 15556 

 

 

 

 



 Crosstabulation البيئة * الزوج: العراقية المرأة ضد العنف مصدر ان تعتقدين هل

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 المرأة ضد العنف مصدر ان تعتقدين هل

 الزوج: العراقية

 3813 1506 2307 دائما ً نعم

 7503 3084 4419 احيانا ً نعم

 3964 1600 2364 ال

 291 114 177 اعرف ال

Total 9267 6304 15571 

 

 

 Crosstabulation البيئة * الخطيب :العراقية أةالمر ضد العنف مصدر ان تعتقدين هل

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 المرأة ضد العنف مصدر ان تعتقدين هل

 الخطيب :العراقية

 691 283 408 دائما ً نعم

 3981 1463 2518 احيانا ً نعم

 10010 4156 5854 ال

 826 366 460 اعرف ال

Total 9240 6268 15508 

 

 

 Crosstabulation البيئة * االب : العراقية المرأة ضد العنف مصدر ان عتقدينت هل

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 المرأة ضد العنف مصدر ان تعتقدين هل

 االب : العراقية

 2703 1123 1580 دائما ً نعم

 6064 2388 3676 احيانا ً نعم

 6661 2722 3939 ال

 143 71 72 اعرف ال

Total 9267 6304 15571 

 

 

 

 

 

 

 



 Crosstabulation البيئة * االم :العراقية المرأة ضد العنف مصدر ان تعتقدين هل

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 المرأة ضد العنف مصدر ان تعتقدين هل

 االم :العراقية

 1332 525 807 دائما ً نعم

 4576 1866 2710 احيانا ً نعم

 9520 3839 5681 ال

 142 74 68 اعرف ال

Total 9266 6304 15570 

 

 

 Crosstabulation البيئة * االخرين االسرة افراد : العراقية المرأة ضد العنف مصدر ان تعتقدين هل

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 المرأة ضد العنف مصدر ان تعتقدين هل

 االخرين االسرة افراد : العراقية

 1164 486 678 دائما ً نعم

 5671 2289 3382 احيانا ً نعم

 8374 3340 5034 ال

 359 186 173 اعرف ال

Total 9267 6301 15568 

 

 

 Crosstabulation البيئة * اخرون اقارب :العراقية المرأة ضد العنف مصدر ان تعتقدين هل

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 المرأة ضد العنف مصدر ان تعتقدين هل

 اخرون اقارب :راقيةالع

 835 325 510 دائما ً نعم

 4726 1869 2857 احيانا ً نعم

 9531 3858 5673 ال

 477 250 227 اعرف ال

Total 9267 6302 15569 

 

 

 

 

 

 

 



 Crosstabulation البيئة * الجيران :العراقية المرأة ضد العنف مصدر ان تعتقدين هل

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 المرأة ضد العنف مصدر ان تقدينتع هل

 الجيران :العراقية

 492 183 309 دائما ً نعم

 3098 1228 1870 احيانا ً نعم

 11406 4610 6796 ال

 571 282 289 اعرف ال

Total 9264 6303 15567 

 

 

 Crosstabulation البيئة * المدرسون :العراقية المرأة ضد العنف مصدر ان تعتقدين هل

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 المرأة ضد العنف مصدر ان تعتقدين هل

 المدرسون :العراقية

 401 129 272 دائما ً نعم

 3344 1254 2090 احيانا ً نعم

 10502 4272 6230 ال

 1324 649 675 اعرف ال

Total 9267 6304 15571 

 

 

 Crosstabulation البيئة * الصحية ريايةال ياملو : العراقية المرأة ضد العنف مصدر ان تعتقدين هل

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 المرأة ضد العنف مصدر ان تعتقدين هل

 الصحية الرعاية عاملو : العراقية

 357 126 231 دائما ً نعم

 2295 827 1468 احيانا ً نعم

 11649 4764 6885 ال

 1267 586 681 اعرف ال

Total 9265 6303 15568 

 

 

 

 

 

 

 



 Crosstabulation البيئة * يام بشكل المجتمع :العراقية المرأة ضد العنف مصدر ان تعتقدين هل

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 المرأة ضد العنف مصدر ان تعتقدين هل

 عام بشكل المجتمع :العراقية

 2309 846 1463 دائما ً نعم

 3751 1412 2339 احيانا ً نعم

 8462 3469 4993 ال

 1049 576 473 اعرف ال

Total 9268 6303 15571 

 

 

 Crosstabulation البيئة * العمل زمالء: العراقية المرأة ضد العنف مصدر ان  تعتقدي هل

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 المرأة ضد العنف مصدر ان  تعتقدي هل

 العمل زمالء: العراقية

 460 184 276 دائما ً نعم

 2579 891 1688 احيانا ً نعم

 9748 3950 5798 ال

 2778 1276 1502 اعرف ال

Total 9264 6301 15565 

 

 

 Crosstabulation البيئة * البيت: في للعنف يرضة العراقية المرأة ان تعتقدين

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 للعنف عرضة العراقية المرأة ان تعتقدين

 البيت: في

 2780 1076 1704 ا ًدائم نعم

 7153 2908 4245 احيانا ً نعم

 5473 2234 3239 ال

 162 85 77 اعرف ال

Total 9265 6303 15568 

 

 

 

 

 

 

 



 Crosstabulation البيئة * الشارع : في للعنف يرضة العراقية المرأة ان تعتقدين

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 عنفلل عرضة العراقية المرأة ان تعتقدين

 الشارع : في

 2076 705 1371 دائما ً نعم

 7128 2718 4410 احيانا ً نعم

 6027 2711 3316 ال

 339 169 170 اعرف ال

Total 9267 6303 15570 

 

 

 Crosstabulation البيئة * العامة االماكن : في للعنف يرضة العراقية المرأة ان تعتقدين

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 للعنف عرضة العراقية المرأة ان عتقدينت

 العامة االماكن : في

 1819 636 1183 دائما ً نعم

 6008 2251 3757 احيانا ً نعم

 7096 3073 4023 ال

 644 342 302 اعرف ال

Total 9265 6302 15567 

 

 

 Crosstabulation البيئة * العمل مكان : في للعنف يرضة العراقية المرأة ان تعتقدين

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 للعنف عرضة العراقية المرأة ان تعتقدين

 العمل مكان : في

 779 282 497 دائما ً نعم

 4151 1454 2697 احيانا ً نعم

 7803 3295 4508 ال

 2831 1268 1563 اعرف ال

Total 9265 6299 15564 

 

 

 

 

 

 

 



 Crosstabulation البيئة * التعليمية لمؤسساتا : في للعنف العراقيةيرضة المرأة ان تعتقدين

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 للعنف العراقيةعرضة المرأة ان تعتقدين

 التعليمية المؤسسات : في

 504 173 331 دائما ً نعم

 3795 1286 2509 احيانا ً نعم

 8898 3678 5220 ال

 2353 1155 1198 اعرف ال

Total 9258 6292 15550 

 

 

 Crosstabulation البيئة * اخر مكان اي : في للعنف يرضة العراقية المرأة ان تعتقدين

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 للعنف عرضة العراقية المرأة ان تعتقدين

 اخر مكان اي : في

 170 64 106 دائما ً نعم

 904 287 617 احيانا ً نعم

 5054 2039 3015 ال

 2144 920 1224 اعرف ال

Total 4962 3310 8272 

 
 


