
 

 Crosstabulation البيئة * االعالم: اجراء تقيمين كيف

Count 

 Total البيئة 

 حضر

 االعالم: اجراء تقيمين كيف

 1 1 سلبية

 1 1 كافية غير ولكن متفهمه

 3 3 ورادعه ايجابية

Total 5 5 

 

 

 Crosstabulation البيئة * اخر شخص اي : زوجك تصرفات عن اخبرت هل

Count 

 Total ئةالبي 

 ريف حضر

 اي : زوجك تصرفات عن اخبرت هل

 اخر شخص

 11 1 10 نعم

 210 76 134 ال

Total 144 77 221 

 

 

 البيئة * أحد إخبار بعدم نصحك/شيء ال:زوجك تصرفات عن اخبرتها التي الجهة اجراء

Crosstabulation 

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 تصرفات عن ااخبرته التي الجهة اجراء

 أحد إخبار بعدم نصحك/شيء ال:زوجك

 5 1 4 نعم

 6 0 6 ال

Total 10 1 11 

 

 

 Crosstabulation البيئة * شكوى بتقديم نصحك:زوجك تصرفات عن اخبرتها التي الجهة اجراء

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 تصرفات عن اخبرتها التي الجهة اجراء

 شكوى بتقديم نصحك:زوجك

 2 0 2 نعم

 9 1 8 ال

Total 10 1 11 

 

 



 البيئة * زوجك تصرفات بمقاومة نصحك:زوجك تصرفات عن اخبرتها التي الجهة اجراء

Crosstabulation 

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 تصرفات عن اخبرتها التي الجهة اجراء

 زوجك تصرفات بمقاومة نصحك:زوجك

 1 0 1 نعم

 10 1 9 ال

Total 10 1 11 

 

 

 Crosstabulation البيئة * حقوقك عن أعلمك:زوجك تصرفات عن اخبرتها التي الجهة اجراء

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 تصرفات عن اخبرتها التي الجهة اجراء

 حقوقك عن أعلمك:زوجك

 1 0 1 نعم

 10 1 9 ال

Total 10 1 11 

 

 

 Crosstabulation البيئة * لمناصرتك تدخل:زوجك تصرفات عن اخبرتها التي الجهة اجراء

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 تصرفات عن اخبرتها التي الجهة اجراء

 لمناصرتك تدخل:زوجك

 2 0 2 نعم

 9 1 8 ال

Total 10 1 11 

 

 

 Crosstabulation البيئة * صحية لمعالجة أخعك:زوجك تصرفات عن اخبرتها التي الجهة اجراء

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 تصرفات عن اخبرتها التي الجهة اجراء

 صحية لمعالجة أخعك:زوجك
 11 1 10 ال

Total 10 1 11 

 

 

 



 Crosstabulation البيئة * نفسية لمعالجة أخضعك:زوجك تصرفات عن اخبرتها التي الجهة اجراء

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 تصرفات عن اخبرتها التي الجهة اجراء

 نفسية لمعالجة أخضعك:زوجك
 11 1 10 ال

Total 10 1 11 

 

 

 البيئة * آمن مكان/لجوء مركز الى تحويلك تم:زوجك تصرفات عن اخبرتها التي الجهة اجراء

Crosstabulation 

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 تصرفات عن اخبرتها التي الجهة اجراء

 مكان/لجوء مركز ىال تحويلك تم:زوجك

 آمن

 11 1 10 ال

Total 10 1 11 

 

 

 Crosstabulation البيئة * اخرى:زوجك تصرفات عن اخبرتها التي الجهة اجراء

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 تصرفات عن اخبرتها التي الجهة اجراء

 اخرى:زوجك

 1 0 1 نعم

 10 1 9 ال

Total 10 1 11 

 

 

 Crosstabulation البيئة * االخرى الجهات: اجراء تقيمين كيف

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 االخرى الجهات: اجراء تقيمين كيف

 3 0 3 سلبية

 3 1 2 كافية غير ولكن متفهمه

 5 0 5 ورادعه ايجابية

Total 10 1 11 

 

 



 Crosstabulation البيئة * العنف نتيجة نفسية او صحية لمعالجة خضعت هل

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 نفسية او صحية لمعالجة خضعت هل

 العنف نتيجة

 49 13 36 نعم

 215 76 139 ال

Total 175 89 264 

 

 

 Crosstabulation البيئة * النفسية او الصحية للمعالجة خضعت اين

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 ةالنفسي او الصحية للمعالجة خضعت اين

 34 10 24 حكومية مؤسسة

 12 3 9 خاصة عيادة

 3 0 3 اخرى

Total 36 13 49 

 

 

 Crosstabulation البيئة * النفسية او الصحية الحالة بسبب تلقيتها التي المعالجة تقيمين كيف

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 بسبب تلقيتها التي المعالجة تقيمين كيف

 فسيةالن او الصحية الحالة

 12 3 9 ممتازه

 25 6 19 جيده

 10 3 7 متوسطة

 2 1 1 ضعيفة

Total 36 13 49 

 

 

 البيئة * الشارع: في الماضية 12 الشهور خالل الجنسي او الجسدي او اللفظي للعنف تعرضت هل

Crosstabulation 

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 الجسدي او اللفظي للعنف تعرضت هل

 الماضية 12 الشهور خالل نسيالج او

 الشارع: في

 1745 496 1249 نعم

 13587 5640 7947 ال

 237 169 68 ينطبق ال

Total 9264 6305 15569 



 

 

 او السوق داخل) التسوق اماكن : في الماضية 12 الشهور خالل الجنسي او الجسدي او اللفظي للعنف تعرضت هل

 Crosstabulation البيئة * (التجارية المحالت

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 الجسدي او اللفظي للعنف تعرضت هل

 الماضية 12 الشهور خالل الجنسي او

 او السوق داخل) التسوق اماكن : في

 (التجارية المحالت

Yes 1226 450 1676 

No 7867 5567 13434 

Not applicable 168 288 456 

Total 9261 6305 15566 

 

 

 البيئة * المحلية الشرطة حواجز: في الماضية 12 الشهور خالل الجنسي او الجسدي او اللفظي للعنف تعرضت هل

Crosstabulation 

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 الجسدي او اللفظي للعنف تعرضت هل

 الماضية 12 الشهور خالل الجنسي او

 المحلية الشرطة حواجز: في

Yes 417 195 612 

No 8223 5432 13655 

Not applicable 622 678 1300 

Total 9262 6305 15567 

 

 

 البيئة * المواصالات وسائل: في الماضية 12 الشهور خالل الجنسي او الجسدي او اللفظي للعنف تعرضت هل

Crosstabulation 

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 لجسديا او اللفظي للعنف تعرضت هل

 الماضية 12 الشهور خالل الجنسي او

 المواصالات وسائل: في

Yes 720 304 1024 

No 8141 5479 13620 

Not applicable 400 520 920 

Total 9261 6303 15564 

 

 

 

 



 

 البيئة * والحكومية الخدمية االماكن: في الماضية 12 الشهور خالل الجنسي او الجسدي او اللفظي للعنف تعرضت هل

Crosstabulation 

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 الجسدي او اللفظي للعنف تعرضت هل

 الماضية 12 الشهور خالل الجنسي او

 والحكومية الخدمية االماكن: في

Yes 297 160 457 

No 8147 5168 13315 

Not applicable 818 976 1794 

Total 9262 6304 15566 

 

 

 البيئة * التعليمية المؤسسات : في الماضية 12 الشهور خالل الجنسي او الجسدي او لفظيال للعنف تعرضت هل

Crosstabulation 

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 الجسدي او اللفظي للعنف تعرضت هل

 الماضية 12 الشهور خالل الجنسي او

 التعليمية المؤسسات : في

Yes 208 67 275 

No 5673 3164 8837 

Not applicable 3381 3071 6452 

Total 9262 6302 15564 

 

 

 البيئة * العمل مكان : في الماضية 12 الشهور خالل الجنسي او الجسدي او اللفظي للعنف تعرضت هل

Crosstabulation 

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 الجسدي او اللفظي للعنف تعرضت هل

 ماضيةال 12 الشهور خالل الجنسي او

 العمل مكان : في

Yes 103 33 136 

No 3953 2474 6427 

Not applicable 5189 3783 8972 

Total 9245 6290 15535 

 

 

 

 

 

 



 Crosstabulation البيئة * الحالي العمل نوع

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 الحالي العمل نوع

 864 133 731 حكومي عمل نعم

 249 116 133 خاص عمل نعم

 450 219 231 المنزل في عمل نعم

 14009 5837 8172 ال

Total 9267 6305 15572 

 

 

 * الحالي عملك فيمكان الماضية 12 الشهور خالل الجنسي او الجسدي او اللفظي للعنف تعرضت هل

 Crosstabulation البيئة

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 يالجسد او اللفظي للعنف تعرضت هل

 الماضية 12 الشهور خالل الجنسي او

 الحالي عملك فيمكان

 62 9 53 نعم

 1502 459 1043 ال

Total 1096 468 1564 

 

 

 Crosstabulation البيئة * لفظي عنف:التحرش او العنف نوع

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 لفظي عنف:التحرش او العنف نوع
 48 9 39 نعم

 14 0 14 ال

Total 53 9 62 

 

 

 Crosstabulation البيئة * ضدي تمييز اجراءات:التحرش او العنف نوع

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 تمييز اجراءات:التحرش او العنف نوع

 ضدي

 18 0 18 نعم

 44 9 35 ال

Total 53 9 62 

 



 

 Crosstabulation البيئة * جسدي عنف:التحرش او العنف نوع

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 جسدي عنف:التحرش او العنف نوع
 4 1 3 نعم

 58 8 50 ال

Total 53 9 62 

 

 

 Crosstabulation البيئة * جنسي تحرش :التحرش او العنف نوع

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 جنسي تحرش :التحرش او العنف نوع
 2 1 1 نعم

 60 8 52 ال

Total 53 9 62 

 

 

 Crosstabulation البيئة * اخرى :التحرش او العنف نوع

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 62 9 53 ال اخرى :التحرش او العنف نوع

Total 53 9 62 

 

 

 Crosstabulation البيئة * زميل: التحرش او العنف مصدر

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 زميل: التحرش او العنف مصدر
 14 2 12 نعم

 48 7 41 ال

Total 53 9 62 

 

 

 

 



 Crosstabulation البيئة * زميلة : التحرش او العنف مصدر

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 زميلة : التحرش او العنف مصدر
 22 2 20 نعم

 40 7 33 ال

Total 53 9 62 

 

 

 Crosstabulation البيئة * مسؤول : التحرش او العنف مصدر

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 مسؤول : التحرش او العنف مصدر
 29 2 27 نعم

 33 7 26 ال

Total 53 9 62 

 

 

 Crosstabulation البيئة * اخر شخص : التحرش او العنف مصدر

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 اخر شخص : التحرش او العنف مصدر
 7 3 4 نعم

 55 6 49 ال

Total 53 9 62 

 

 

 Crosstabulation البيئة *  التحرش / العنف مع تعاملت كيف

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 التحرش / العنف مع تعاملت كيف

 3 0 3 شكزى تقديم

 29 4 25 مباشر بشكل الشخص مع تعاملت

 30 5 25 اهمال /شيء ال

Total 53 9 62 

 

 

 



 Crosstabulation يئةالب * شكوى تقدمي لم لماذا

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 شكوى تقدمي لم لماذا

 25 3 22 سمعتي على للحفاظ

 29 5 24 شكوى الى تحتاج وال بسيطة القضية

 1 0 1 الشكوى اقدم اين اعرف ال

 3 1 2 الشكوى لتقديم جهة باي اثق ال

 1 0 1 اخرى

Total 50 9 59 

 

 

 Crosstabulation البيئة * شكوىال متابعة تم هل

Count 

 Total البيئة 

 حضر

 الشكوى متابعة تم هل
 1 1 نعم

 2 2 ال

Total 3 3 

 

 

 Crosstabulation البيئة * المعنف فعل ردة كانت ماذا

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 المعنف فعل ردة كانت ماذا

 50 7 43 اهمال / الشيء

 7 2 5 حرشالت في استمر

 3 0 3 التحرش مستوى ازاد

 2 0 2 اخرى

Total 53 9 62 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Crosstabulation البيئة * الحكومة: من المرأة ضد العنف لمناهضة بجهود سمعت هل

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 ضد العنف لمناهضة بجهود سمعت هل

 الحكومة: من المرأة

 7069 2743 4326 نعم

 8491 3561 4930 ال

Total 9256 6304 15560 

 

 

 Crosstabulation البيئة * المتحدة االمم : من المرأة ضد العنف لمناهضة بجهود سمعت هل

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 ضد العنف لمناهضة بجهود سمعت هل

 المتحدة االمم : من المرأة

 4809 1623 3186 نعم

 10744 4677 6067 ال

Total 9253 6300 15553 

 

 

 البيئة * مدني مجتمع منظمات : من المرأة ضد العنف لمناهضة بجهود سمعت هل

Crosstabulation 

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 ضد العنف لمناهضة بجهود سمعت هل

 مدني مجتمع منظمات : من المرأة

 4825 1585 3240 نعم

 10732 4715 6017 ال

Total 9257 6300 15557 

 

 

 البيئة * دولية حكومية غير منظمات : من المرأة ضد العنف لمناهضة بجهود سمعت هل

Crosstabulation 

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 ضد العنف لمناهضة بجهود سمعت هل

 دولية حكومية غير منظمات : من المرأة

 3699 1181 2518 نعم

 11854 5119 6735 ال

Total 9253 6300 15553 

 

 



 

 Crosstabulation البيئة * اليها اللجوء تفكرين االولى الجهة ماهي للعنف تعرضت حال في

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 الجهة ماهي للعنف تعرضت حال في

 اليها اللجوء تفكرين االولى

 13632 5592 8040 االهل

 465 179 286 االصدقاء

 201 76 125 الدين رجال

 578 200 378 الشرطه

 المناهضة المدني المجتمع منظمات

 للعنف
77 21 98 

 8 2 6 االعالم

 50 13 37 امنه اماكن /المعنفات ايواء مراكز

 540 222 318 اخرى اماكن

Total 9267 6305 15572 

 

 

 Crosstabulation البيئة * اليها تلجأين التي الجهة ماهي العنف استمر واذا

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 التي الجهة ماهي العنف استمر واذا

 اليها تلجأين

 9696 4115 5581 االهل

 1294 524 770 االصدقاء

 998 394 604 الدين رجال

 2767 984 1783 الشرطه

 المناهضة المدني المجتمع منظمات

 للعنف
198 90 288 

 17 4 13 االعالم

 125 41 84 امنه اماكن /معنفاتال ايواء مراكز

 387 153 234 اخرى اماكن

Total 9267 6305 15572 

 

 

 

 

 

 

 



 Crosstabulation البيئة * الشرطة الى اللجوء المناسب من تعتقدين

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 الشرطة الى اللجوء المناسب من تعتقدين

 6088 2317 3771 نعم

 9117 3859 5258 ال

 362 128 234 السؤال على االجابة ضترف

Total 9263 6304 15567 

 

 

 Crosstabulation البيئة * للعنف تعرضت اذا اليها تلجأين التي الجهات كاحد بالشرطة تثقيت

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 التي الجهات كاحد بالشرطة تثقيت

 للعنف تعرضت اذا اليها تلجأين

 8283 3276 5007 نعم

 7288 3028 4260 ال

Total 9267 6304 15571 

 

 

 Crosstabulation البيئة * لها المعنفه المرأة للجوء بالشرطة تثقين ال لماذا

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 المرأة للجوء بالشرطة تثقين ال لماذا

 لها المعنفه

 2012 792 1220 المشاكل حل على قادرة غير

 4158 1815 2343 للمرأة ةفضيح تسبب

 1055 402 653 المرأة ظروف تستغل ان يمكن

 61 19 42 اخرى

Total 4258 3028 7286 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Crosstabulation البيئة * العمر فئات

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 العمر فئات

15 - 19 1889 1411 3300 

20 - 24 1619 1038 2657 

25 - 29 1408 1019 2427 

30 - 34 1303 848 2151 

35 - 39 1143 814 1957 

40 - 44 944 646 1590 

45 - 49 737 447 1184 

50 - 54 489 241 730 

Total 9532 6464 15996 

 

 

 Crosstabulation البيئة * االحياء المواليد

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 االحياء المواليد

 1064 447 617 يوجد ال

1 - 2 1701 954 2655 

3 - 4 1760 1084 2844 

5 + 1839 1695 3534 

Total 5917 4180 10097 

 

 

 Crosstabulation البيئة * االحياء االطفال

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 االحياء االطفال

 1094 456 638 يوجد ال

1 - 2 1783 1004 2787 

3 - 4 1807 1126 2933 

5 + 1689 1594 3283 

Total 5917 4180 10097 

 

 



 Crosstabulation البيئة * (بالسنوات) الزواج مدة

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 (بالسنوات) الزواج مدة

0 - 4 1305 899 2204 

5 - 9 1470 1017 2487 

10 - 14 1045 745 1790 

15 - 19 838 634 1472 

20 - 24 671 527 1198 

25 + 588 358 946 

Total 5917 4180 10097 

 
 


