Visit of Vice President of India to Qatar
5 June 2022
Hon’ble Vice President of India Shri M Venkaiah Naidu arrived in Doha yesterday (4 June
2022), on the third leg of his 3-nation tour. He is accompanied by a high-level delegation including
Minister of State for Health and Family Welfare Dr. Bharati Pravin Pawar and three Members of
Parliament, Shri Sushil Kumar Modi (Rajya Sabha), Shri Vijay Pal Singh Tomar (Rajya Sabha) and
Shri P. Ravindhranath (Lok Sabha). Hon’ble Vice President was warmly received by H.E. Mr. Soltan
bin Saad Al-Muraikhi, Minister of State for Foreign Affairs and accorded ceremonial welcome with
a Guard of Honour upon arrival.
2.

Today (5 June) morning, Hon’ble Vice President called on Father Amir H.H Sheikh

Hamad bin Khalifa Al Thani. Later, he met the Prime Minister and Minister of Interior H.E. Sheikh
Khalid bin Khalifa bin Abdulaziz Al Thani at Amiri Diwan. Minister of Public Health H.E. Dr Hanan
Mohammad Al Kuwari and Minister of State for Foreign Affairs H.E. Mr. Soltan bin Saad Al-Muraikhi
were also present during the meeting. Both sides positively assessed the developments in bilateral
relations and agreed to further strengthen their historic friendship in all areas.

3.

Hon’ble Vice President expressed happiness at the first ever visit at Vice President level

from India to Qatar. Both sides expressed satisfaction at the continued engagement at the highest
levels between both countries since the landmark visits of Qatar’s Amir to India in 2015 and Hon’ble
Prime Minister Shri Narendra Modi to Qatar in 2016. They agreed that high level engagement should
be sustained, including through an early visit of Qatar’s Amir to India. Both sides also looked forward
to the convening of the Joint Commission between the two sides at Foreign Minister level later this
year. Both sides also agreed to promote bilateral parliamentary exchanges.
4.

Hon’ble Vice President reiterated the high importance attached by India to close and

friendly relations with Qatar and the commitment to deepen multifaceted bilateral cooperation in
trade, investment, energy, food security, defence, technology, culture, education, health, media and
people to people contacts. He thanked the Qatari leadership for taking great care of the Indian
community. On his part H.H. Father Amir recalled the historic relations between both countries which
are based on mutual trust and appreciated the contribution of the Indian community in the
development of Qatar. An understanding has been reached to set up an ICCR Chair of Indian

studies at Qatar University. ANI and Qatar News Agency have also agreed to enhance bilateral
media cooperation.
5.

Both sides expressed strong commitment to further enhance bilateral trade and

investment cooperation. H.H. Father Amir asked Hon’ble Vice President about sectors for more
investment opportunities in India. Hon’ble Vice President invited the Qatari side to explore the
significant opportunities in a range of sectors including infrastructure, connectivity both physical and
digital, energy, defence and hospitality. Qatar side also invited Indian entities to look for
opportunities in sectors like education, pharmaceuticals and healthcare in Qatar. Both sides
discussed the impact of recent global developments on food and energy security. They renewed
their long-term commitment to energy partnership. Hon’ble Vice President assured the Qatari
leadership of India’s assistance in meeting Qatar’s food security.
6.

Later today, Hon’ble Vice President will address an India-Qatar Business Forum jointly

organized by FICCI, CII and ASSOCHAM, along with Qatar Chamber of Commerce and Industry.
Leading businessmen from both India and Qatar are expected to participate in the Business Forum.
A Start Up Bridge between Invest India and Invest Qatar will be inaugurated by Hon’ble Vice
President during the Forum. It is hoped that the Forum will result in new networking opportunities
for trade and investment between both sides. Qatar’s FDI in India is in excess of USD 450 million
and there is great potential for increasing these investments. Invest India and Investment Promotion
Agency of Qatar have reached an understanding on cooperation to promote two-way investments
between both countries.

*****

زيارة نائب رئيس الهند لقطر
 5يونيو 2022
وصل معالي نائب رئيس الهند شري م .فينكاياه نايدو إلى الدوحة أمس ( 4يونيو  ،)2022في المحطة الثالثة من جولته
التي تشمل  3دول .ويرافقه وفد رفيع المستوى يضم وزير الدولة للصحة ورعاية األسرة د .بهاراتي برافين باوار ،وثالثة
أعضاء البرلمان ،شري سوشيل كومار مودي (راجيا سابها) ،وشري فيجاي بال سينغ تومار (راجيا سابها) وشري ب.
رافيندرانات (لوك سابها) .استقبل معالي نائب الرئيس سعادة الشيخ سلطان بن سعد المريخي ،وزير الدولة للشؤون الخارجية
استقباال شرفيا ،ومنح حرس الشرف عند وصوله.
اتصل نائب رئيس الهند ،صباح اليوم ( 5يونيو) ،بصاحب السمو األمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني .والتقى
.2
الحقا برئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية سعادة الدكتور خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني في الديوان األميري .كان
في االجتماع وزيرة الصحة العامة سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري ،ووزير الدولة للشؤون الخارجية سعادة الشيخ سلطان
بن سعد المريخي .قيم الجانبان بشكل إيجابي التطورات في العالقات الثنائية واتفقا على زيادة تعزيز الصداقة التاريخية بينهما
في جميع المجاالت.
أعرب نائب رئيس الهند عن سعادته بالزيارة األولى على اإلطالق على مستوى نائب الرئيس من الهند إلى قطر.
.3
أعرب الجانبان عن ارتياحهما الستمرار المشاركة على أعلى المستويات بين البلدين منذ الزيارات التاريخية التي قام بها أمير
قطر إلى الهند في عام  2015وفخامة رئيس الوزراء شري ناريندرا مودي إلى قطر في عام  .2016واتفقا على ضرورة
استمرار المشاركة رفيعة المستوى ،بما في ذلك زيارة مبكرة ألمير قطر إلى الهند .كما يتطلع الجانبان إلى عقد اللجنة المشتركة
بين الجانبين على مستوى وزير الخارجية في وقت الحق من هذا العام .كما اتفق الجانبان على تعزيز التبادالت البرلمانية
الثنائية.
أكد معالي نائب الرئيس على األهمية الكبيرة التي توليها الهند للعالقات الوثيقة والودية مع قطر وااللتزام بتعميق
.4
التعاون الثنائي متعدد األوجه في التجارة واالستثمار والطاقة واألمن الغذائي والدفاع والتكنولوجيا والثقافة والتعليم والصحة
واإلعالم واتصاالت الناس .وشكر القيادة القطرية على اهتمامها الكبير بالجالية الهندية .من جانبه ،استذكر سمو األمير الوالد
العالقات التاريخية بين البلدين والتي تقوم على الثقة المتبادلة ،مثمنا مساهمة الجالية الهندية في تنمية دولة قطر .تم التوصل
إلى تفاهم إلنشاء كرسي  ICCRللدراسات الهندية في جامعة قطر .كما اتفقت  ANIووكالة األنباء القطرية على تعزيز التعاون
اإلعالمي الثنائي.
أعرب الجانبان عن التزامهما القوي بمواصلة تعزيز التعاون التجاري واالستثماري الثنائي .سأل سمو األمير الوالد
.5
نائب رئيس الهند عن القطاعات لمزيد من فرص االستثمار في الهند .دعا معالي نائب الرئيس الجانب القطري الستكشاف
الفرص المهمة في مجموعة من القطاعات بما في ذلك البنية التحتية واالتصال على الصعيدين المادي والرقمي والطاقة والدفاع
والضيافة .كما دعا الجانب القطري الجانب الهندي للبحث عن فرص في قطاعات مثل التعليم واألدوية والرعاية الصحية في
قطر .ناقش الجانبان تأثير التطورات العالمية األخيرة على الغذاء وأمن الطاقة .وجددوا التزامهم طويل األمد بشراكة الطاقة.
وأكد نائب الرئيس القيادة القطرية على مساعدة الهند في تحقيق األمن الغذائي لدولة قطر.
في وقت الحق من اليوم ،سيلقي معالي نائب الرئيس كلمة أمام منتدى األعمال الهندي القطري الذي نظمته FICCI
.6
و CIIو ASSOCHAMجنبا إلى جنب مع غرفة تجارة وصناعة قطر .ومن المتوقع أن يشارك رجال أعمال بارزون من كل
من الهند وقطر في منتدى األعمال .سيتم افتتاح جسر األعمال الناشئة بين وكالة "استثمر الهند" و"استثمر قطر" من قبل معالي
نائب الرئيس خالل المنتدى .ومن المؤمل أن يسفر المنتدى عن فرص التواصل الجديدة في مجال التجاري واالستثمار بين
الجانبين .يتجاوز االستثمار األجنبي المباشر لقطر في الهند  450مليون دوالر وهناك إمكانات كبيرة لزيادة هذه االستثمارات.

توصلت وكالة االستثمار الهندية ووكالة ترويج االستثمار القطرية إلى تفاهم بشأن التعاون لتعزيز االستثمارات المتبادلة بين
البلدين.
*****

