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  وفيات عامالت المنازل األجنبيات في لبنان: ملحق

  

تم جمع المعلومات الواردة في هذا الملحق من سجالت سفارات كل من سريالنكا والفلبين وأثيوبيا، ومن 

وهذه القائمة ليست شاملة . التقاريراإلخبارية وبعض تقارير الشرطة التي توفرت لـ هيومن رايتس ووتش

صل والسفارات الخاصة بعامالت المنازل لم تشارك هيومن رايتس ووتش بما لديها باعتبار أن بعض القنا

 .2008آب / أغسطس15 إلى 2007كانون الثاني / يناير1 يغطي الملحق الفترة الممتدة من. من معلومات
  

I .األسباب الرئيسية لوفاة عامالت المنازل األجنبيات في لبنان  
 

 عدد الحاالت )السفارات والشرطةكما ورد في تقارير (أسباب الوفاة 

 40 االنتحار

 24 السقوط من دور مرتفع

 5 االختناق بأول أوكسيد الكربون

 2 الضرب المفضي إلى الوفاة/القتل

 9 )إلخ.. حادث سير، غرق،(حادث 

 14 الوفاة بسبب نوبة قلبية،  سرطان، أو أي مرض آخر

 1 مجهول

 
II .2008آب / أغسطس15 إلى 2007كانون الثاني / يناير1جنبيات من حاالت وفاة عامالت المنازل األ  

 
 

 السن الجنسية اسم الضحية تاريخ الوفاة
كما ورد في تقرير (سبب الوفاة 

 )السفارة أو الشرطة
1.

01/01/07 
لم يتم كشفه لـ هيومن رايتس [

 ]ووتش
 حادث سيارة 54 سريالنكا

 االنتحار شنقاً 27 أثيوبيا سيالماويت غميديه هايلو 2.10/01/07
 االنتحار شنقاً 22 سريالنكا سينا تانري سوثا 3.17/01/07
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 السن الجنسية اسم الضحية تاريخ الوفاة

كما ورد في تقرير (سبب الوفاة 

 )السفارة أو الشرطة
 انتحار، التفاصيل غير معروفة 22 أثيوبيا بيركتي مادى كاسا 4.17/01/07
5.

20/01/07 
لم يتم كشفه لـ هيومن رايتس [

 ]ووتش
 فشل في الرئة والقلب -- الفلبين

6.
23/01/07 

لم يتم كشفه لـ هيومن رايتس [

 ]شووت
 االختناق بأول أوكسيد الكربون -- الفلبين

7.
03/02/07 

لم يتم كشفه لـ هيومن رايتس [

 ]ووتش
 نوبة قلبية -- الفلبين

8.
08/02/07 

لم يتم كشفه لـ هيومن رايتس [

 ]ووتش
 نزيف في الدماغ -- الفلبين

 االنتحار شنقاً 22 سريالنكا راغيندان سينتازي سيتا 9.11/02/07
 االختناق بأول أوكسيد الكربون 26 الفلبين ا نوراياأليم 10.04/03/07
 االنتحار، التفاصيل غير معروفة -- أثيوبيا يهونليش هايلغيبريل سيهالو 11.09/03/07
 السقوط من الطابق السابع -- أثيوبيا ميازا غيرما مينغيشا 12.13/03/07
13.

19/03/07 
لم يتم كشفه لـ هيومن رايتس [

 ]ووتش
 من طابق مرتفعالسقوط  -- الفلبين

 االنتحار، التفاصيل غير معروفة -- أثيوبيا زيدنيش غيتاشيو تيالهون 14.25/04/07
15.

 -- أثيوبيا ميسالي دانيل بييني 27/04/07
وفاة طبيعية، التفاصيل غير 

 معروفة
 االنتحار، التفاصيل غير معروفة -- أثيوبيا بيزاورك والي 16.29/05/07
 االنتحار شنقاً 22 أثيوبيا بيزا فاشو 17.30/05/07
 انتحار -- أثيوبيا جميلة أحمد محمد 18.24/06/07
 السقوط من الطابق الثامن -- أثيوبيا يشواسيو نيغا أبيبي 19.27/06/07
 السقوط من طابق مرتفع 21 الفلبين أنلين سايسون 20.29/06/07
 صعقة كهربائية -- أثيوبيا أسميري بوغالي ديبيلي 21.30/06/07
22.

30/06/07 
 يتم كشفه لـ هيومن رايتس لم[

 ]ووتش
 السقوط من الطابق الخامس -- الفلبين

 االنتحار -- أثيوبيا إمبيت زيجيي واهاد 23.19/07/07
24.

19/08/07 
لم يتم كشفه لـ هيومن رايتس [

 ]ووتش
 السقوط من الطابق الثالث -- الفلبين
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 السن الجنسية اسم الضحية تاريخ الوفاة

كما ورد في تقرير (سبب الوفاة 

 )السفارة أو الشرطة
 السقوط من الشرفة 20 أثيوبيا جيبار تيغيت نيغاش 25.08/09/07
 ضربها رب العمل حتى الموت -- سريالنكا ديواال واتي 26.12/09/07
27.

26/09/07 
لم يتم كشفه لـ هيومن رايتس [

 ]ووتش
 االنتحار شنقاً -- الفلبين

 السقوط من الطابق الثامن 31 أثيوبيا أدانيش تيسفاي كينيدي 28.27/09/07
 االنتحار شنقاً 24 الفلبين جوانا سيزار فيروالدي 29.27/09/07
30.

07/10/07 
لم يتم كشفه لـ هيومن رايتس [

 ]ووتش
 أزمة في الجهاز التنفسي والقلب -- الفلبين

31.
13/10/07 

لم يتم كشفه لـ هيومن رايتس [

 ]ووتش
 السقوط من الطابق الرابع -- سريالنكا

 السقوط من الطابق الثامن -- أثيوبيا أجيبا شيري سيرمولو 32.18/10/07
 حادث سيارة -- أثيوبيا اليغيتينيش تيشالي بي 33.23/10/07
 السقوط من الطابق التاسع 23 بنغالديش تسليمة لقمان حسين 34.25/10/07
35.

26/10/07 
لم يتم كشفه لـ هيومن رايتس [

 ]ووتش
 سرطان في الكلى -- الفلبين

 االنتحار، التفاصيل غير معروفة -- أثيوبيا فيرهيووت تيسفاي غيتاشيو 36.27/10/07
 السقوط من الطابق الخامس -- أثيوبيا يفارو نيغوسيمليون د 37.28/10/07
 السقوط من طابق مرتفع 21 سريالنكا ميلوم ميغوش 38.01/11/07
 االنتحار شنقاً 20 أثيوبيا أميني غيتي تسفاي 39.14/11/07
 السقوط من الطابق السادس 36 أرتريا عايدة غيرناي زيداسيون 40.18/11/07
 االنتحار شنقاً -- بنغالديش نورزاهان دوديا 41.21/11/07
 السقوط من الطابق الخامس 27 أثيوبيا سيمينش بييني ماريا 42.24/11/07
 االنتحار -- أثيوبيا غيتي تيسفاي أمينو 43.24/11/07
 وفاة طبيعية، السبب غير معلوم -- أثيوبيا ييشي أبيغازي ميريغيا 44.29/11/07
45.

01/12/07 
لم يتم كشفه لـ هيومن رايتس [

 ]ووتش
 حادث سيارة -- الفلبين

 السقوط من الطابق الخامس 30 أثيوبيا فيريهيوت جيبري هواواريا 46.02/12/07
 الغرق في بركة سباحة 22 مدغشقر غورغينا رافو ريما الال 47.09/12/07
 االنتحار شنقاً -- أثيوبيا مولو نيغوسي تيرونيهي 48.12/12/07
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 السن الجنسية اسم الضحية تاريخ الوفاة

كما ورد في تقرير (سبب الوفاة 

 )السفارة أو الشرطة
 السقوط من طابق مرتفع -- وبياأثي فيليكو تيكليماريوم ولديسي 49.17/12/07
50.

17/12/07 
لم يتم الكشف عن باقي [أفاه 

]االسم لـ هيومن رايتس ووتش
 االنتحار شنقاً 25 أثيوبيا

51.
 38 سريالنكا موثولينغام ديفيكا 21/12/07

شقيق صديقها دفعها فسقطت 

 وقتلها
 السقوط من الطابق السادس 27 بنغالديش لوليتا كومودين 52.21/12/07
 االنتحار، التفاصيل غير معروفة -- أثيوبيا أتاكيلت تيكا جيبري 53.01/01/08
 حادث سيارة -- أثيوبيا شيبيري غيميشو ديبيلي 54.02/01/08
 االختناق بأول أوكسيد الكربون -- أثيوبيا سيبلي سيوانداغن 55.02/01/08
56.

04/01/08 
لم يتم كشفه لـ هيومن رايتس [

 ]ووتش
 أزمة قلبية -- الفلبين

 االختناق بأول أوكسيد الكربون 20 أثيوبيا سيبليا سواندان أنوشاد 57.05/01/08
 االنتحار، التفاصيل غير معروفة -- أثيوبيا أسكالي مسيكيلي ميهيريتي 58.08/01/08
 االختناق بأول أوكسيد الكربون --- أثيوبيا سارة ديكيبو توال 59.09/01/08
 االنتحار شنقاً 26 اأثيوبي إناتي أبيبي بيالشيو 60.17/01/08
 االنتحار شنقاً -- أثيوبيا أمينة إبراهيم ميتا 61.22/01/08
 السقوط من شرفة -- أثيوبيا أبيبيش ليميسا واكجيرال 62.24/01/08
 السقوط من الطابق الرابع ---- أثيوبيا إبيش جيرا 63.28/01/08
 المرض، التهاب سحايا -- أثيوبيا مينجوتي موشي شيرها 64.05/02/08
65.

06/02/08 
لم يتم الكشف عن باقي [ريزا 

]االسم لـ هيومن رايتس ووتش
 االنتحار شنقاً  بنغالديش

 االنتحار شنقاً --- سريالنكا نيمالي شنديما 66.08/02/08
 االنتحار شنقاً 32 أثيوبيا أريغاش سينبيت إنديشاو 67.05/03/08
 االنتحار شنقاً 27 أثيوبيا ديميكو سيساي غيبيهو 68.13/03/08
 السرطان -- أثيوبيا ميسيريت غيتاهون مانديفرو 69.15/03/08
 االنتحار شنقاًُ 28 نيبال سارادا فوال 70.17/03/08
 االنتحار شنقاً 21 أثيوبيا ديغيتو تاجيري أغونافير 71.20/03/08
 االنتحار شنقاً 25 أثيوبيا جميلة حسين محمد 72.23/03/08
 وفاة طبيعية، السبب غير معلوم -- أثيوبيا أسكالي تيكا جوري 73.02/04/08
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 السن الجنسية اسم الضحية تاريخ الوفاة

كما ورد في تقرير (سبب الوفاة 

 )السفارة أو الشرطة
 سرطان -- أثيوبيا أديساليم ليما كيفيلي 74.14/04/08
 االنتحار، التفاصيل غير معروفة -- أثيوبيا فضايل محمد شافي 75.17/04/08
 حادث، التفاصيل غير معروفة  أثيوبيا تيغيست غيرما 76.06/05/08
 حار شنقاًاالنت -- أثيوبيا ميسيريت تيسيفاي شاويلي 77.12/05/08
 االنتحار، التفاصيل غير معروفة -- أثيوبيا أبيرو عبيدي بشير 78.12/05/08
79.

14/05/08 
  

 سيركاليمي إيشيتو نيغاشي
 االنتحار، التفاصيل غير معروفة -- أثيوبيا

 االنتحار، التفاصيل غير معروفة -- أثيوبيا أييلو ميديكسا ديميسا 80.17/05/08
 االنتحار، التفاصيل غير معروفة -- أثيوبيا كوسارة بيكيلو بيتي 81.18/05/08
 حادث سيارة -- أثيوبيا أبيراش ديري ميغينسا 82.19/05/08
83.

19/05/08 
لم يتم كشفه لـ هيومن رايتس [

 ]ووتش
 السقوط من شرفة -- أثيوبيا

 حادث سيارة -- أثيوبيا هايمانوت أبريها فيداكي 84.26/05/08
85.

02/07/08 
ث أميتا مالكانثي باالوا

 باندارالغى
 االنتحار شنقاً 20 سريالنكا

 االنتحار شنقاً -- أثيوبيا أليمتسيهاي هايلو مامو 86.08/07/08
87.

 -- أثيوبيا إماواي ماناي باسي 10/07/08
السقوط من الطابق الثالث إلى 

 الطابق األول من المبنى
 االنتحار شنقاً -- أثيوبيا فاهاي هييلو مامو 88.10/07/08
 االنتحار بذبح نفسها -- أثيوبيا ميليوورك بيرتا أهوجيأ 89.11/07/08
 السقوط من الطابق العاشر -- أثيوبيا تيغيست موغيتا تيبيبو 90.14/07/08
 السقوط من الشرفة -- أثيوبيا فيريهيوت أتانا أيانو 91.19/07/08
 السقوط من الشرفة -- أثيوبيا أجيري تيريفي هالو 92.21/07/08
 االنتحار شنقاً -- أثيوبيا أوفيرا وينسيالمانة  93.02/08/08
94.

05/08/08 
لم يتم كشفه لـ هيومن رايتس [

 ]ووتش
 االنتحار شنقاً -- أثيوبيا

95.

 28 أثيوبيا فاتناهون تيرينغو 14/08/08

السقوط في منور المصعد أثناء 

محاولة الخروج لدى انقطاع 

 التيار الكهربي
 


