
 ثاقبرویا نامۀ زندگی

 توانمندسازی اقتصادی زنان برنامه  رییس 

از که  باشدیکی از بانوان توانمند و پرتالش کشور می ،رویا ثاقببانو 

 یملدارای اولویت  ۀبرنام استیر در سمت تا اکنون 2018 یجوال

وزارت کار و امور  (WEE-NPPزنان ) یاقتصاد یتوانمندساز

گردد، ایفای وظیفه بانک جهانی تمویل میکه از سوی  ،یاجتماع

 .نمایدمی

که است دختران افغان، توانسته های متفاوت فرا راهوی باوجود چالش

بانوان تکمیل و به عنوان یکی از  به سطح عالی تحصیالت خویش را

آفرین در این کشور مصدر خدمت برای ملت درد دیده افتخارو فعال 

  گردد. 

دورۀ  جرت در کشور پاکستان، سپس سه سالمها روزگارخویش را در  کتب ابتدائیه  بانو ثاقب، دورۀ م

مؤفقانۀ آزمون کانکور   عالی تکمیل و پس از سپری نمودنلیسه را در لیسۀ ابوالقاسم فردوسی به درجه  

 در عین زمان از طریق آزمون رقابتی ی کهو .راه یافت حقوق و علوم سیاسی دانشگاۀ کابل به دانشکده  

 اش را در مقطع لیسانستا تحصیالتتصمیم گرفت  کامیاب گردیده بود،کشور هند   ICCR به بورسیه  

ادامه ی کشور هندوستان اسالمیه شهر دهل همیلی هجامع هادانشگ در رشتۀ مختلط اقتصاد و علوم سیاسی

رگشت به کشور، از ب پساز مقطع لیسانس به درجۀ عالی فارغ گردید. بانو ثاقب  2009در سال  دهد، و

در کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات  های بانک جهانیماه در یکی از پروژه 7رای مدت ب

علوم سیاسی )تخصص دورۀ ماستری در رشتۀ  برای ادامه   2010ملکی ایفای وظیفه نمود و در جوالی 

دوباره عازم  (دهلی نو) نهرومطالعات بین المللی دانشگاه جواهرلعل  ده  دانشک دردر روابط بین الملل( 

 دورۀ ماستری خویش را مؤفقانه تکمیل نمود.  2012در  هکشور هندوستان گردید

پروسۀ تحت برنامۀ فولبرایت ایاالیت متحده امریکا، منظور کسب ماستری دوم خانم ثاقب به افزون برآن؛

 2015در سااال  ردیااده وو عااازم کشااور ایاااالت متحااده گ فولبرایاات را تکمیاالماسااتری رقااابتی بورساایۀ 

از دانشاگاه تجاارت سایمونز شاهر بوساتون ( Business Management) شاتۀردر ماساتری دوم را 

 . موفقانه تکمیل نمود مریکاا ه  ایاالت متحد س(مسچوسیت ایالت)

از  اد خااااویش، توانساااات در زمااااان انااااد هااااا، تااااالش و اسااااتعدبااااانو ثاقااااب نظاااار بااااه توانایی تجااااارب 

عنوان یااااک را کسااااب و بااااه هااااای مهاااامهااااای مختلاااار بهااااره باااارده، مهارتهادون در نتجااااارب گوناااااگ

 گردد. هویدادرهای جوان افغانستان ارهبر در ردیر ک

های فرهنگی و علمی جوانان کار در یکی از پروژعنوان یک رضانخستین تجربه  کاری خویش را بهوی 

 کرد.  کسب 2008  -  2007های اش در سال، در جریان تحصیالتهند -افغان



 

  استفشرده ذکر گردیده به گونه   زیرتجارب کاری بانو ثاقب در 

 افغانستان از سکتور انرژی های آموزش رهبری برای ه عنوان معاون آموزگار در کارگاهب

 ؛2009جوالی تا اگست 

 و  هاپالیسیمنظور حمایت از تقویت هبانک جهانی بحمایوی پروژه و مترجم در پروژۀ  مدیر

 2009از دسامبر  ،ی و خدمات ملکیکمیسیون مستقل اصالحات ادار منابع بشری های پروسیجر

 ؛2010جوالی  تا

  ؛2013دسامبر  تاسۀ بین المللی پاملرنه از مارچ سؤدر مو دادخواهی مشاور ارتباطات 

 انکشار نیروی کار در برنامه  و رفتار سازمانی  بازرگانی آموزگار ارتباطاتAWDP)  )  اداره 

 ؛میالدی 2015از اگست تا اکتوبر   (USAID)یکا امر بین المللی ایاالت متحده   انکشار

 انکشار  اداره  های پروژۀ پروموت: زنان در حکومت، وژه و رهبر تیم ارتباطات و رسانهآمر پر

 ؛2018جوالی  تا 2015از نومبر  (USAID)یکا امر المللی ایاالت متحده  بین

 مور اجتماعی، وزارت کار و ا توانمند سازی اقتصادی زنان در ت ملیدارای اولوی یس برنامه  ری

 تااکنون؛ 2018از جوالی 

وی چنانچاااه  باشاااد.کارکشاااته و فعاااال کشاااور می کوشاااا، رویاااا؛ شخصااایت پویاااا،باااانو بااادون تردیاااد کاااه 

نیااااز  ماااادنی و اجتماااااعی طلبانااااه  اوکارهااااای د برخاااای ازبااااه  خااااویش، های رساااامیدر کنااااار مسااااولیت

  نگاریم.برای شما میجا در این را آن ای از مهش که استپرداخته

 ه  که وظیف( H4AH)ن قهرمانان افغابنیاد مساعدت برای برای  افتخاریسفیر رضا کار و  -

های دفاعی و امنیتی کشور های شهدا و معلولین نیروکمک به خانواده ،عمدۀ این بنیاد

 ؛کنونا تا 2018جون  از باشد،می

 ؛2018دسمبر  تا 2017( سپتمبر AFAمن فولبرایت افغانستان )عضو کمیتۀ نظارت در انج -

 ؛2018جوالی  تا  2016جنوری  Equal Access سسۀ مؤت مدیره  عضو هیئ -

 ؛کنونا تا 2018، جون ن درحال ظهور سفارت ایاالت متحدهعضو شورای مشورتی رهبرا -

سیه فولبرایت ماستری بور فق برنامه  منظور انتخاب کاندیدان مؤهب مصاحبه کمیتۀعضو  -

 ؛(2019اپریل )کابل،  2021 تا 2020

فولبرایت برای  ماستری بورسیه   فق برنامۀنظور انتخاب کاندیدان مؤمهب مصاحبه کمیتۀعضو  -

 ؛(2016 اپریل)کابل،  2021 – 2020

( ACPDO) سازمان مشورتی و انکشار مسلکی الجوردمشاور  مدیره و هیئتیس یر -

 ؛2016اپریل  تا 2015اکتوبر 

و تشریک معلومات تبادل افکار  افغان، در پروژۀ -ۀ مشتر  جوانان هندپروژدر  رضا کار -

 ؛2009 یتا م 2008، هند سپتمبر (دهلی نو) بنیاد رهبران جوان با فغانستانادر مورد 



 گوناگون،های در عرصهالمللی ملی و بین شناخته شده   از نهادهای ثاقب بانو رویا استگفتنی

 .استآوردهبه دست نامهتصدیق 13به تعداد  ،ی و کاریهای علممهارت

 

ی بوده است، ها و نیازمند زحمات زیادآوردها توام با چالشهر یک از دستبانو ثاقب باورمند است که 

  توانست.ای داشته نمیاش بهرهالعالمین هیچ یک از زحمات ولی بدون کمک و احسان رب

 


