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بنیاد افغانستان و هند

این بنیاد بر مبنای یادداشت تفاهم مؤرخ  3اپریل  7002میان جمهوری اسالمی افغانستان و جمهوری هند جهت ترویج
درک متقابل و تسریع روند همکاری بین مردم این دو کشور ایجاد گردیده است که به تعقیب آن در سال 7002
اساسنامه آن تصویب گردیده و به رویت این اساسنامه کارهای بنیاد متذکره پیش برده میشود.
این بنیاد به نام بنیاد هند – افغانستان شناخته شده و با توجه به روابط عمیق و دیرینه دوکشور افغانستان و هند ،تقویت و
گسترش هرچه بشتر روابط فرهنگی و اجتماعی میان دو ملت دوست از اهداف اصلی ایجاد این بنیاد میباشد .
طبق یادداشت تفاهم که به اساس آن بنیاد مذکور بوجود آمده است ،ساحاتی را که این بنیاد مورد پوشش قرار میدهد
عبارت اند از:
 -1علمی و فرهنگی،
 -7زراعت و تحقیق،
 -3علم و تکنالوژی،
 -4صحت،
 -5آموزش های تخنیکی،
 -6مطالعات انکشافی،
 -2مطالعه موارد مربوط به زنان،
 -2مطالعه موارد مربط به منطقه،
وغیره.
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این بنیاد دارای ریاست دوگانه میباشد ،سفیر جمهوری اسالمی افغانستان مقیم دهلی جدید و سفیر جمهوری هند مقیم
کابل روسای مشترک آن میباشند .طبق اساسنامه بنیاد ،مسئول بخش پاکستان ،ایران و افغانستان وزارت امور جارجه
هند) (Join Secretary PAIو رئیس شعبه اول سیاسی وزارت امور خارجه از جمله اعضای هیئت رئیسه (بورد) بوده و
هر یک از دو کشور فوق الذکر باقیمانده سه/سه تن اعضای بورد را که دانشمندان و افراد فرهنگی این دو کشور میباشند
برای دوره کاری دو ساله معرفی مینماید.
این بنیاد یک نهاد خیریه بوده و بخاطر تسریع و تشویق همکاریهای تعلیمی ،فرهنگی ،علمی و تخنیکی میان دو کشور
ایجاد گردیده است.
بنیاد هند – افغانستان ،ارگان غیر انتفاعی است که بودجه آن از جانب دولت های هند و افغانستان تامین میگردد و از این
رو تمامی وجوهات آن از پرداخت تکس دولتی معاف میباشد.
طبق اساسنامه مربوطه ،این بنیاد به هیچ نوع فعالیت سیاسی کمک نمیکند و در نحوه اجراآت خویش پشنهاداتی را که از
جانب افراد و موسسات ارائه میگردد مطابق اساسنامه این بنیاد بررسی و اجراآت مینماید.
قابل تذکر است این بنیاد که در چهارچوب سفارت های دوگانه فعالیت های خویش را پیش میبرد الی اکنون فعالیت
های چشمگیری را انجام داده است ،از جمله میتوان به:
 -1تمویل سیمینار های متعدد علمی و تحقیقی توسط این بنیاد،
 -7پرداخت مصارف رفت و برگشت علما ،دانشمندان ،محقیقین و هنرمندان جهت اشتراک در سمینار ها،
کنفرانس ها و سمپوزیم های علمی و فرهنگی،
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 -3کمک مالی به محصلین جهت آمادگی و پیشبرد مسابقات ،اشتراک در تورنمنت ها و فیستوال های علمی و
فرهنگی،
 -4تمویل برگزاری نمایشگاه های عکاسی و هنری،
 -5چاپ و نشر مقاالت ،نشریه ها و کتاب های دانشمندان،
وغیره ده ها موارد اشاره نمود .اما از اینکه سفارت های متذکره در سایر موارد سیاسی و اقتصادی مصروفیت بیش از حد
داشته است ،میتوان گفت که به این بنیاد طوری که الزم میباشد رسیدگی صورت نگرفته است .اما اکنون رهبری جدید
سفارت جمهوری اسالمی افغانستان مقیم دهلی جدید در هماهنگی با همتای هندی خویش به این بنیاد توجه نهایت جدی
مبذول داشته و خواهان سرعت و درایت بشتر در کارهای این بنیاد میباشد .از اینرو این بنیاد در سال آینده برنامه های مهم
را با در نظرداشت فیصله مورخ  11اکتوبر  7013هیئت رئیسه روی دست دارد.

