
 

 
 
 

 
  سيرة ذاتية

 Milka Mungundaميلكا مونغوندا 
 رئيس اإليسا  ةنائب

 Milka Martha Arnoldine ميلكا مارتا أرنولدين مونغونداالسيدة خبت انتُ 
Mungunda  ذلك خالل و ، 2018يف آب/أغسطس  اإليسا لرئيس ةنائب

منصب  اً تشغل حالي وهيإليسا. ل للمكتب التنفيذيالسادس عشر بعد املائة االجتماع 
 ةالعام ةبناميبيا، بعدما شغلت منصب املدير  يف جلنة الضمان االجتماعي ةتنفيذي ةمسؤول

 1999بني عامي  لعمليات صندوق املعاشات التقاعدية للمؤسسات احلكومية
 .2016و

 
كمدرسة للغة اإلجنليزية والرياضيات   1985املهنية عام  مسريهتا بدأت السيدة مونغوندا و 

 يف الفرتة ما بنيوالبيولوجيا بأوكاكارا وتسومب (مدرسة أوجتيكوتو الثانوية بناميبيا). أما 
مسجل ومسجلة بالنيابة جبامعة ناميبيا.  ةعميد الطالب، ونائب ة، فقد عملت على التوايل كمستشارة للطالب، ونائب1999و 1991 يعام

سنوات ملناصب يف اإلدارة العليا جبامعة ناميبيا، انضمت إىل صندوق املعاشات التقاعدية للمؤسسات احلكومية  10وبعد شغلها ملدة 
مسؤولة عن قيادة  كانت  حيثللجنة الضمان االجتماعي بناميبيا،  ةتنفيذي ةينت كمسؤول، عُ 2016كمديرة عامة للعمليات. ويف عام 

احلماية االجتماعية وحتفيز القطاع غري الرمسي على تشكيل شبكة محاية بتغطية التنفيذ الصندوق الوطين للمعاشات التقاعدية وتوسيع نطاق 
 اجتماعية رئيسية.

 
من جامعة الشمال (جنوب إفريقيا)، كما أ�ا  الدراسات البيداغوجيةالعلوم ودبلوم يف  يف متحصلة على درجة بكالوريوس السيدة مونغوندا و 

متحصلة على درجة الشرف وشهادة ماجستري العلوم يف علم النفس من جامعة ناتال وماجستري إدارة أعمال يف املالية واخلدمات املصرفية 
مؤهالت شهادة الدراسات  خمتلف على جنحت يف احلصول، كما أ�ا جامعة ناميبيايف  /واإلدارة االسرتاتيجية من مدرسة ماسرتخيت لإلدارة

 العليا يف املالية واحملاسبة، وصندوق املعاشات التقاعدية وغريها.
 

إ�ا اآلن تشغل مناصب عدة يف خمتلف اجملالس واللجان يف جماالت االستثمارات واخلدمات املصرفية والتلفزيون واإلعالم واخلدمات و 
 اجملتمعية.

 
الرائدة يف العامل ملؤسسات الضمان االجتماعي واإلدارات والوكاالت احلكومية. وتعزز اإليسا التميز يف إدارة  العامليةاإليسا هي املنظمة 

الضمان االجتماعي من خالل توفري مبادئ توجيهية مهنية واملعارف املتخصصة واخلدمات والدعم بغية متكني أعضائها من تطوير نظم 
منظمة العمل الدولية، وتضم  رعايةحتت  1927 مجيع أحناء العامل. وتأسست اإليسا عام وسياسات ديناميكية للضمان االجتماعي يف

 دولة. 150منظمة عضو يف أكثر من  320يسا أكثر من إلا
 

  



 
 

 للضمان االجتماعياجلمعية الدولية 

4 route des Morillons 
Case postale 1 

CH-1211 Geneva 22 

 17 66 799 22 41+ :الھاتف

 09 85 799 22 41+ :الفاكس

 issa@ilo.org :اإللكتروني البرید

www.issa.int 
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