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ՕՄԱՆԻ ՀԱՆԳՈՒՑԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ «ԵՐԵՔ ԾՈՎԵՐԻ 

ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ» 

 

Անդրանիկ Հարությունյան 

ԵՊՀ արաբագիտության ամբիոնի ասպիրանտ 

էլ-փոստ՝ a.harutyunian@mfa.am 

 
Բանալի բառեր՝ Օման, հանգուցային նշանակություն, 

աշխարհաքաղաքականություն, աշխարհատնտեսություն, «Երեք ծովերի 

համակարգ» 

 
«Երեք ծովերի համակարգը»1 ընդգրկում է Միջերկրական, Սև 

և Կասպից ծովերի ավազանները, ինչպես նաև այն ամենը, ինչը ելք 

ունի այդտեղ ու տրանսպորտային կոմունիկացիա է (Արաբական 

ծով, Պարսից ծոց, Հորմուզի, Բաբ էլ-Մանդեբի նեղուց և այլն): 

Համակարգն ունի կարևոր աշխարհաքաղաքական և 

աշխարհատնտեսական նշանակություն միջազգային 

հարաբերություններում՝ հաշվի առնելով բնական պաշարների 

(հիմնականում ածխաջրածնային ռեսուրսների) զգալի 

առկայությունը տարածաշրջանում և տարածաշրջանի կարևոր 

հաղորդակցային նշանակությունը համաշխարհային առևտրի 

համատեքստում: 

«Երեք ծովերի համակարգում» կարևոր դերակատարություն 

ունեն հանգուցային երկրները, որոնք ապահովում են մի կողմից 

համակարգի միասնականությունը և դրա տարբեր բաղադրիչների 

միջև հաղորդակցային կապը, մյուս կողմից համակարգի 

                                                        
1 Մանրամասն տես՝ Դավիթ Հովհաննիսյան. «Տարածաշրջանային զարգացումներ. 

«Երեք ծովերի տեսություն», ԵՊՀ Քաղաքակրթական և մշակութային 

հետազոտությունների կենտրոն, Վերլուծական տեղեկագիր համար 9, Երևան, 

2016թ., էջ՝ 8-36 



ՕՄԱՆԻ ՀԱՆԳՈՒՑԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ «ԵՐԵՔ ԾՈՎԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳ... 

35 

հաղորդակցությունը արտաքին աշխարհի հետ: Այդպիսի 

երկրներից է Օմանի Սուլթանությունը, որն իր աշխարհագրական 

դիրքի և որդեգրած չեզոք քաղաքականության շնորհիվ կարևոր 

հանգուցային նշանակություն ունի տարածաշրջանում: Հոդվածի 

նպատակն է քննարկել Օմանի հանգուցային նշանակությունը 

տարածաշրջանում ընթացող աշխարհաքաղաքական 

զարգացումների համատեքստում:  

Օմանը աշխարհագրորեն տեղակայված է Արաբական 

թերակղզու հարավ-արևելյան շրջանում՝ Պարսից և Օմանի ծոցերի 

հարևանությամբ: Այն սահմանակցում է ԱՄԷ-ին, Սաուդյան 

Արաբիային, Եմենին, ինչպես նաև ծովային սահման ունի Իրանի 

հետ: Իրանի հետ ծովային սահմանը անցնում է Հորմուզի նեղուցով, 

որն ունի կարևորագույն նշանակություն համաշխարհային 

առևտրի, էներգետիկ անվտանգության, ածխաջրածնային 

պաշարների ծովային տրանսպորտի, համաշխարհային 

էներգետիկ ռեսուրսների շուկայական գների կայունության մեջ:2 

Օմանը աշխարհագրական դիրքի շնորհիվ պատմության 

ընթացքում կարևոր դեր է խաղացել արևելյան Աֆրիկայի, Ասիայի 

և Մերձավոր Արևելքի միջև ընթացող առևտրատնտեսական 

հարաբերություններում: Վերջինիս նպաստում է նաև Օմանի 

վարած քաղաքականությունը տարածաշրջանում, որի հիմնական 

սկզբունքն է՝ «բարեկամ բոլորի հետ, թշնամի՝ ոչ մեկի»: 

 

Օմանի աշխարհատնտեսական նշանակությունը 

Օմանի Սուլթանության տնտեսությունը մեծապես հենվում է 

ածխաջրածնային ռեսուրսների արտահանման վրա: 2018թ. այն 

                                                        
2 The Strait of Hormuz is the world's most important oil transit chokepoint, 

https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=39932, (Մուտք՝ 01.04.2019) 
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կազմել է երկրի եկամուտների 74%-ը: 3  1990-ական թթ. Օմանը 

հայտնաբերեց, որ երկրի ընդհանուր նավթային պաշարները 

կազմում են սպասվածից ավելի քիչ՝ 5.15 մլրդ տակառ, որը զգալի 

չափով ավելի քիչ է Սաուդյան Արաբիայի (268 մլրդ), Քուվեյթի (104 

մլրդ), ԱՄԷ-ի (98 մլրդ) պաշարների համեմատությամբ: 4 

Վերոնշյալ հանգամանքները ստիպեցին Օմանին տնտեսության 

դիվերսիֆիկացման ռազմավարություն մշակել, որը ամրագրվեց 

սկզբնապես «Օման 2020», ապա «Օման 2040» տեսլականներում: 

Վերջիններիս մեջ կենտրոնական տեղ զբաղեցրեց Օմանի՝ 

տարածաշրջանում առևտրատնտեսական և ֆինանսական 

հանգույցի վերածվելու ռազմավարությունը՝ օգտագործելով 

Օմանի բարենպաստ աշխարհագրական 

դիրքը: 5 Տարածաշրջանում առևտրատնտեսական հանգույցի 

վերածվելու նպատակով Օմանը կարևոր դերակատարություն է 

հատկացրել Օմանի ծոցում և Հնդկական ծովում 

նավահանգիստների կառուցմանը և ընդլայնմանը, որը կնպաստի 

Մերձավոր Արևելքի, Աֆրիկայի և Ասիայի միջև ընթացող 

առևտրում Օմանի հանգուցային նշանակության բարձրացմանը:6 

 Օմանի խոշոր նավահանգիստներից են Սոհարը, Դուքմը 

(Օմանի ծոց) և Սալալահը (Հնդկական ծով), որտեղ ստեղծվել են 

նաև ազատ տնտեսական գոտիներ: Տեղակայված լինելով 

Հորմուզի նեղուցից դուրս և ըստ այդմ խուսափելով Հորմուզի 

նեղուցը տարանցելու նպատակով հավելյալ ծախսերից՝ Օմանի 

նավահանգիստները կարևոր դեր են կատարում ինչպես Օման 

                                                        
3 Analysis of Oman’s 2019 budget, 

https://home.kpmg/om/en/home/insights/2019/01/2019omanbudget.html, (01.04.2019) 
4 Can Oman’s Stability Outlive Sultan Qaboos?, https://www.mei.edu/publications/can-

omans-stability-outlive-sultan-qaboos#_edn2, (01.04.2019) 
5 Մանրամասն տես՝ Oman 2040 Vision, https://www.2040.om/wp-

content/uploads/2019/01/190124BOOLET-ENGLISH.pdf, (01.04.2019) 
6 Oman’s Port Strategy, https://lobelog.com/omans-port-strategy/, (01.04.2019) 
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ապրանքների ներկրման և արտահանման համատեքստում, 

այնպես էլ Օմանի՝ տարածաշրջանում տարանցիկ առևտրային 

օղակի վերածվելու հեռանկարի մեջ: Ի հավելումն վերոհիշյալի՝ 

Օմանը նախատեսում է կապել նավահանգիստները Պարսից ծոցի 

համագործակցության խորհրդի երկրների հետ ցամաքային, 

օդային և երկաթուղային ճանապարհներով, որը լայն 

հնարավորություններ կստեղծի Օմանի նավահանգիստները 

օգտագործելու մի կողմից որպես դարպաս Պարսից ծոցի երկրներ 

մուտք գործելու, մյուս կողմից ծոցի երկրներից ածխաջրածնային 

ռեսուրսները արտահանելու նպատակով: Վերջինիս մասին է 

խոսում ալ-Դուքմ նավահանգստում նավթավերամշակման, 

նավթաքիմիական արդյունաբերական կենտրոնի և նավթային 

պահեստների համալիրի կառուցման ծրագիրը, որը ներկայումս 

գտնվում է իրագործման փուլում: 7  Հատկանշական է, որ 

նավթավերամշակման և նավթաքիմիական արդյունաբերական 

կենտրոնի կառուցումը իրականացվում է Օմանի և Քուվեյթի 

համատեղ ջանքերով:8 

«Օման 2020» և «Օման 2040» տեսլականների մեջ 

տնտեսության դիվերսիֆիկացիայի շրջանակներում կարևոր տեղ է 

զբաղեցնում նաև հեղուկ գազի արտահանման մեծացումը: Օմանը 

համարվում է Գազ արտահանող երկրների ֆորումի անդամ և 

արտահանում է բնական գազը հեղուկ գազի տեսքով: Օմանը 

հեղուկ գազ ստանում է ինչպես երկրի բնական գազի պաշարներից, 

այնպես էլ Կատարից բնական գազի ներկրմամբ: 9  2018թ.-ին 

հեղուկ գազի արտահանումը կազմել է Օմանի ազգային եկամտի 

                                                        
7 Background Reference: Oman, https://www.eia.gov/beta/international/analysis_ 

includes/countries_long/Oman/background.htm, (01.04.2019) 
8 Company Profile, https://www.duqmrefinery.om/company-profile/, (01.04.2019) 
9 Օմանը Կատարից գազ ներկրում է «Դոլֆին» խողովակաշարի միջոցով, որը 

կապում է Կատարը, ԱՄԷ-ն և Օմանը: 
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20%-ը: 10  Հաշվի առնելով բնական գազի ներքին պահանջարկի 

մեծացումը, ինչպես նաև հեղուկ գազի արտահանման ծավալի 

ավելացման ծրագիրը՝ Օմանը դիտարկում է բնական գազի 

այլընտրանքային ուղիներ, որոնցից են բնական գազի ներկրումը 

մի կողմից Իրան-Օման ծովային խողովակաշարի, մյուս կողմից 

Ծոցի համագործակցության խորհրդի երկրների միջև գազային 

խողովակաշարի կառուցման միջոցով:11 

Հաշվի առնելով Օմանի հաղորդակցային նշանակությունը 

տարածաշրջանում, ինչպես նաև Օման-Իրան բարիդրացիական 

հարաբերությունները՝ Իրանը ևս դիտարկում է Օմանին որպես 

կարևոր հանգուցային երկիր տարածաշրջանում Իրանի 

ածխաջրածնային ռեսուրսների արտահանման համար: Օմանը և 

Իրանը 2013թ.-ին ստորագրեցին փոխըմբռնման հուշագիր՝ 

արտահանելու իրանական բնական գազը դեպի Օման Օմանի 

ծոցում ծովային խողոկաշարի կառուցման միջոցով: Այս 

նախագիծը, ինչպես արդեն նշվել է, միտված է բավարարելու 

Օմանի ներքին սպառման էներգիայի աճող պահանջարկը և 

մեծացնելու Օմանից հեղուկ գազի արտահանման ծավալները: 

Մյուս կողմից Իրան-Օման խողովակաշարը հնարավորություն է 

ընձեռում Իրանին օգտագործել Օմանին որպես գազի 

արտահանման տարանցիկ երկիր՝ շարունակելով 

խողովակաշարը դեպի արևելյան Ասիա, ինչպես նաև Պարսից 

ծոցի արաբական երկրներ: Ներկայումս Իրան-Օման 

խողովակաշարի հետ մեկտեղ քննարկվում է նաև խողովակաշարը 

Հնդկաստանի հետ կապելու հնարավորությունը, որը 

Հնդկաստանի կողմից դիտարկվում է որպես այլընտրանք 

                                                        
10 Oman Budget 2019, https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ae/pdf/Oman-budget-2019.pdf, 

(01.04.2019) 
11 Saudi Arabia-GCC gas pipeline studies to commence within weeks: Falih, 

https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/latest-news/natural-gas/040819-saudi-

arabia-gcc-gas-pipeline-studies-to-commence-within-weeks-falih, (01.04.2019) 
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խնդրահարույց Իրան-Պակիստան-Հնդկաստան գազային 

խողովակաշարին: 12  Վերոհիշյալ նախագծերում Օմանը 

կարևորագույն դեր է խաղում որպես հնարավոր տարանցիկ 

հանգույց:  

Օման-Իրան գազային խողովակաշարի կառուցման նախագծի 

կյանքի կոչումը բարդացել է Իրանի նկատմամբ նոր ամերիկյան 

պատժամիջոցների հետ կապված, որը, թեև, ինչպես 

պաշտոնապես նշվել է, վերաբերում է Իրանի նավթային 

սեկտորին 13  և չի անդրադառնում գազի արտահանմանը, 

այնուամենայնիվ Իրան-Օման գազային խողովակաշարի 

կառուցման աշխատանքներին միջազգային 

կազմակերպությունների ներգրավումը ամերիկյան 

պատժամիջոցների տակ հայտնվելու լուրջ սպառնալիք ունի:  

Օմանը դիտարկվում է որպես կարևոր տարանցիկ երկիր նաև 

Ծոցի համագործակցության խորհրդի երկրներից 

ածխաջրածնային ռեսուրսների արտահանման համար: Վերջինիս 

մասին է խոսում 2019թ. հունվարին Սաուդյան Արաբիայի 

էներգետիկայի նախարար Խալիդ ալ-Ֆալիհի հայտարարությունը, 

ըստ որի Սաուդյան Արաբիան մտադիր է գազային 

խողովակաշարով իրար կապել Քուվեյթը, Սաուդյան Արաբիան և 

Օմանը՝ ապահովելու մի կողմից գազի փոխանակումը վերոհիշյալ 

պետությունների միջև, մյուս կողմից արտահանումը այլ 

երկրներ:14  

                                                        
12 Key role seen for Oman in Iran-India gas pipeline, 

https://neftegaz.ru/en/news/Transportation-and-storage/408384-key-role-seen-for-oman-in-

iran-india-gas-pipeline/, (01.04.2019) 
13 Briefing on Iran Sanctions, https://www.state.gov/secretary/remarks/2018/11/287090.htm, 

(03.04.2019) 
14 Saudi Arabia plans regional gas grid to connect with UAE, Oman, Kuwait, 

https://gulfnews.com/business/energy/saudi-arabia-plans-regional-gas-grid-to-connect-with-

uae-oman-kuwait-1.1547540613190, (04.04.2019) 
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Ծոցի համագործակցության խորհրդի երկրները դիտարկում 

են նաև Օմանի միջոցով նավթի արտահանումը: Ներկայումս 

Հորմուզի նեղուցի շուրջ ընթացող աշխարհաքաղաքական 

զարգացումները առավել արդիական են դարձնում նեղուցը 

շրջանցող այլըտրանքային ուղիների կառուցումը: 

 

Հորմուզի նեղուցի շուրջ առկա լարվածությունը 

Հորմուզի նեղուցը ջրային միակ ուղին է, որը կապում է 

Պարսից ծոցը արտաքին աշխարհի հետ: Բոլոր նավերն ու 

նավթային տանկերները անցնում են Հորմուզի նեղուցով՝ 

փոխադրելու նավթը, նավթամթերքները և բնական գազը Պարսից 

ծոցի նավահանգիստներից: Նավթի և նավթամթերքի փոխադրումը 

նեղուցով 2018թ.-ին կազմել է 21 մլն տակառ/օր, որը ռեկորդային 

ցուցանիշ է համարվում, և կազմում է համաշխարհային նավթի 

առևտրի 21%-ը:15 Հորմուզի նեղուցով է անցնում նաև հեղուկ գազի 

համաշխարհային պաշարների 25%-ը, որի գերակշիռ մասը 

արտահանում է համաշխարհային գազի ամենամեծ պաշարներ 

ունեցող պետությունններից Կատարը:16  

Հաշվի առնելով Հորմուզի նեղուցի ռազմավարական, 

հաղորդակցային նշանակությունը համաշխարհային 

ածխաջրածնային առևտրի համատեքստում՝ Իրանը մշտապես 

փորձել է օգտագործել նեղուցին սահմանակից լինելու և մի շարք 

ռազմավարական նշանակության կղզիներ վերահսկելու 

հանգամանքը՝ բարձրաստիճան պետական պաշտոնյաների 

մակարդակով հանդես գալով նեղուցը փակելուն ուղղված ուղիղ և 

քողարկված հայտարարություններով:  

                                                        
15 The Strait of Hormuz is the world's most important oil transit chokepoint, 

https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=39932, (04.04.2019) 
16 Insurance rates have ‘increased 10-fold’ after attacks in the Strait of Hormuz, shipping 

CEO says, https://www.cnbc.com/2019/07/09/oil-insurance-rates-have-soared-since-tanker-

attacks-near-iran.html, (04.04.2019) 
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Վերջերս Իրանի կողմից Հորմուզի նեղուցը փակելու նոր 

սպառնալիքների առիթ դարձավ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ 

Թրամփի կողմից 2018թ. մարտի 8-ին ընդունած որոշումը, որով 

ԱՄՆ-ն դուրս եկավ Իրանի և Վեցնյակի (ՄԱԿ-ի Անվտագության 

խորհրդի մշտական անդամներ և Գերմանիա) միջև 2015թ. կնքված 

միջուկային համաձայնագրից: ԱՄՆ-ի՝ վերոհիշյալ 

համաձայնագրից դուրս գալը ուղեկցվեց վերջինիս կողմից 

մինչմիջուկային համաձայնագրի պատժամիջոցների 

վերասահմանմամբ, որոնք վերաբերում են Իրանի նավթային, 

բանկային և առևտրի ոլորտներին:17 Այս որոշմանը ի պատասխան՝ 

Իրանի մի շարք բարձրաստիճան պաշտոնյաներ հանդես եկան 

նեղուցը փակելու սպառնալիքներով:18  

Հորմուզի նեղուցի շուրջ ընթացող զարգացումները 

հրամայական են դարձրել ածխաջրածնային ռեսուրսների 

արտահանման նպատակով նեղուցը շրջանցող այլընտրանքային 

ուղիների կառուցումը: Ներկայումս գոյություն ունեն 

այլընտրանքային մի քանի ուղիներ (Սաուդյան Արաբիայում 

Արևելք-արևմուտք խողովակաշար, ԱՄԷ-ում Աբու Դաբի-

Ֆուջեյրա խողովակաշար և այլն), որոնք, սակայն, թե՛ իրենց 

տարողունակությամբ, թե՛ հզորությամբ չեն բավարարում Պարսից 

ծոցի ածխաջրածնային ռեսուրսների արտահանման 

պահանջները: Այս համատեքստում Օմանը դիտարկվում է որպես 

առավել անվտանգ և նպատակահարմար այլընտրանքային 

ճանապարհ՝ հաշվի առնելով Օմանի աշխարհագրական դիրքը, 

ինչպես նաև բարիդրացիական հարաբերությունները 

տարածաշրջանի ուժերի հետ: 

                                                        
17 Trump re-imposes Iran sanctions: Now what?, https://www.bbc.com/news/world-middle-

east-46075179, (05.04.2019) 
18 Iran threatens to block Strait of Hormuz over US oil sanctions, 

https://www.theguardian.com/world/2018/jul/05/iran-retaliate-us-oil-threats-eu-visit-hassan-

rouhani-trump, (05.04.2019) 
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Օմանի «հանգուցային քաղաքականությունը» 

տարածաշրջանում 

Սուլթան Կաբուսի իշխանության գալուց հետո (1970թ.) Օմանը 

որդեգրել է տարածաշրջանային և միջազգային ուժերի հետ 

բարիդրացիական և կայուն հարաբերությունների ամրապնդման և 

զարգացման քաղաքականությունը: Այս սկզբունքի պահպանման 

նպատակով Օմանը Մերձավոր Արևելքում ընթացող 

աշխարհաքաղաքական զարգացումների համատեքստում 

հիմնականում ցուցաբերել է չեզոք դիրքորոշում տարածաշրջանի 

մի շարք հակամարտությունների առնչությամբ: 

Օմանը, գտնվելով մի կողմից Արաբական թերակղզու 

միապետությունների, առաջին հերթին Սաուդյան Արաբիայի, 

մյուս կողմից Իրանի սահմանակցությամբ, հավասարակշռված 

քաղաքականություն է վարում երկու հակադիր ուժերի միջև՝ 

ձգտելով Պարսից ծոցի տարածաշրջանում անվտանգության և 

խաղաղության հաստատմանը:  

Օմանը Ծոցի արաբական պետությունների 

համագործակցության խորհրդի անդամ է: Ի թիվս այլ 

դրդապատճառների՝ Ծոցի համագործակցության խորհուրդը 

ստեղծվել էր նաև Իրանում իսլամական հեղափոխությունից հետո 

տարածաշրջանում Իրանի ազդեցության տարածմանը 

դիմագրավելու նպատակով: Միաժամանակ Օմանը ունի կայուն և 

բարիդրացիական հարաբերություններ Իրանի հետ, որն ունի 

կարևոր քաղաքական, տնտեսական և հաղորդակցային 

նշանակություն երկու կողմերի համար:  

ԱՄՆ-ի և Իրանի միջև առկա հակամարտության 

շրջանակներում Օմանը գլխավորապես հանդես է գալիս որպես 

«դիվանագիտական կամուրջ» երկու կողմերի միջև: Ասվածի 

օրինակ է 2011-2015թթ. Իրանի միջուկային համաձայնագրի շուրջ 
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Օմանի միջնորդությամբ ԱՄՆ-ի և Իրանի միջև գաղտնի 

բանակցությունների անցկացումը, որը մեծապես նպաստեց 2015թ. 

Իրանի և Վեցնյակի միջև միջուկային համաձայնագրի կնքմանը:19 

Վերջերս ամերիկա-իրանյան հարաբերությունների լարվածության 

թեժացման ժամանակ նույնպես խոսվում է Օմանի միջնորդական 

դերակատարության մասին:20 

Իսրայելա-պաղեստինյան հակամարտության շրջանակներում 

Օմանը երբեք չի մասնակցել արաբական երկրների կողմից 

Իսրայելի դեմ մղված պատերազմներին: Այնուամենայնիվ, 

Իսրայելի հետ հարաբերությունների բարելավումը Օմանը 

կապում է իսրայելա-պաղեստինյան հակամարտության «երկու 

պետություն» տարբերակի լուծման հետ:21  

Եմենում ընթացող աշխարհաքաղաքական զարգացումները և 

ռազմական գործողությունները մեծ մարտահրավեր են Օմանի 

ներքին անվտանգությանը և կայունությանը՝ հաշվի առնելով 

Եմենի և Օմանի միջև ցամաքային սահմանը: Օմանը Եմենի 

հիմնախնդրում ևս որդեգրել է չեզոք քաղաքականություն և 

միջնորդի դեր ստանձնել հակամարտող կողմերի միջև: Օմանը 

համարվում է Ծոցի համագործակցության խորհրդի միակ 

պետությունը, որը չմիացավ 2015թ. Սաուդյան Արաբիայի` 

ապստամբ հութիների դեմ գլխավորած արաբական ռազմական 

կոալիցիային:22  

                                                        
19 Can Oman’s Stability Outlive Sultan Qaboos?, https://www.mei.edu/publications/can-

omans-stability-outlive-sultan-qaboos#_edn21, (05.04.2019) 
20 Oman ready to mediate between the US and Iran, https://persiadigest.com/Oman-ready-to-

mediate-between-the-US-and-Iran, (05.04.2019) 
21 Oman FM denies normalisation of relations with Israel, 

https://www.middleeastmonitor.com/20190219-oman-fm-denies-normalisation-of-relations-

with-israel/, (05.04.2019) 
22 Oman breaks from GCC on Yemen conflict, https://www.al-monitor.com/pulse/ 

originals/2015/05/oman-response-yemen-conflict.html, (Մուտք՝ 05.04.2019) 



Անդրանիկ Հարությունյան  

 

44 

2017թ. հունիսին ծագած Պարսից ծոցի ճգնաժամը, որը 

կապված է Սաուդյան Արաբիայի, ԱՄԷ-ի, Բահրեյնի և Եգիպտոսի 

կողմից Կատարի հետ դիվանագիտական հարաբերությունները 

խզելու և այն քաղաքական, տնտեսական ու հաղորդակցային 

շրջափակման ենթարկելու հետ, նոր մարտահրավեր էր Պարսից 

ծոցի տարածաշրջանում խաղաղության և անվտանգության 

հաստատմանը: Օմանը, լինելով Ծոցի համագործակցության 

խորհրդի անդամ և ունենալով բարիդրացիական 

հարաբերություններ երկու կողմերի հետ, կրկին չեզոքություն 

պահպանեց խնդրի շուրջ՝ աջակցելով Քուվեյթի կողմից 

միջնորդական առաքելությանը: 23  Մինչ այժմ շարունակվող 

ճգնաժամի և Կատարի շրջափակման պայմաններում Օմանը 

զարգացրել է առևտրային հարաբերությունները Կատարի հետ՝ 

դառնալով ծովային և օդային այլընտրանքային ճանապարհ 

Կատար բեռների փոխադրման համար:24 

Ներքին անվտանգության և երկրի պաշտպանության 

բնագավառներում Օմանը մեծապես հենվում է ԱՄՆ-ի և Միացյալ 

Թագավորության աջակցության վրա: Օմանը համարվում է 

Պարսից ծոցի առաջին պետությունը, որը երկկողմ պայմանագրի 

շրջանակներում թույլատրել է ԱՄՆ-ին օգտագործել Օմանի 

ռազմաբազաները հատուկ նպատակների իրագործման համար:25 

Մյուս կողմից 2017թ.-ին Օմանի և Միացյալ Թագավորության միջև 

կնքված պայմանագրի համաձայն՝ նախատեսվում է Դուքմ 

նավահանգստում բրիտանական լոգիստիկ աջակցության բազայի 

                                                        
23 What is Oman's stance on the Qatar-Gulf crisis?, https://www.aljazeera.com/news 

/2017/11/oman-stance-qatar-gulf-crisis-171125061013462.html (Մուտք՝ 05.04.2019) 
24 Determinants of Oman’s Strategic Position on the Gulf Crisis, http://arabcenterdc.org/ 

policy_analyses/determinants-of-omans-strategic-position-on-the-gulf-crisis/, (05.04.2019) 
25 U.S. Department of State. “U.S. Relations With Oman.” Jan. 9, 2017. 

https://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/35834.htm, (05.04.2019) 
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հիմնում, որը կարող է դառնալ բրիտանական ռազմական ուժերի, 

նավատորմի և ավիակրի կենտրոնը տարածաշրջանում:26 

Ամփոփելով Օմանի հանգուցային նշանակությունը 

տարածաշրջանում՝ կարելի է եզրակացնել հետևյալը. 

 Օմանը իր աշխարհագրական դիրքի շնորհիվ ունի կարևոր 

հանգուցային նշանակություն տարածաշրջանում՝ հանդիսանալով 

հաղորդակցային կարևոր օղակ Մերձավոր Արևելքում: 

 Հաշվի առնելով երկրի աշխարհագրական հանգուցային 

դիրքի առանձնահատկությունները՝ Օմանը վարում է 

տարածաշրջանում առևտրատնտեսական, հաղորդակցային 

կենտրոնի վերածվելու քաղաքականություն: Այս համատեքստում 

կարևոր նշանակություն ունեն Օմանի ծոցում և Հնդկական 

օվկիանոսում մեծ նավահանգիստների կառուցումը և ընդլայնումը, 

որոնք կարող են դառնալ տարածաշրջանում առևտրային և 

լոգիստիկական կարևոր հանգույցներ:  

 Օմանի որդեգրած չեզոք քաղաքականությունը և 

դիրքորոշումը տարածաշրջանում ընթացող մի շարք 

հակամարտությունների վերաբերյալ, ինչպես նաև միջնորդական 

դերի ստանձնումը որոշ հակամարտություններում, ինչը իր 

հերթին հնարավորություն է ընձեռում Օմանին բարիդրացիական 

հարաբերություններ պահպանել տարածաշրջանի տարբեր ուժերի 

հետ և կապող օղակ հանդիսանալ տարբեր ծրագրերի 

իրագործման համատեքստում, բարձրացնում է նրա 

հաղորդակցային նշանակությունը տարածաշրջանում: 

 Տարածաշրջանում ընթացող աշխարհաքաղաքական 

զարգացումները, հատկապես Հորմուզի նեղուցի շուրջ առկա 

լարվածությունը, Օմանը դարձնում են առավել անվտանգ 

                                                        
26 The UK in Oman – A new support facility for the British Armed Forces, 

https://ukdefencejournal.org.uk/the-uk-in-oman-a-new-support-facility-for-the-british-

armed-forces/, (05.04.2019) 
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տարանցիկ երկիր Պարսից ծոցից ածխաջրածնային ռեսուրսների 

արտահանման համատեքստում: 
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Thanks to its strategic geographical positon Oman is seen as a vital 

economic and trade hub in the “Three Sea System” (Mediterranean, Black 

and Caspian seas). The neutral positive policy of Oman and friendly 

relations with the regional powers strengthen Oman’s central role in the 

region. 

This study discusses Oman’s geopolitical and geo-economic role in the 

context of geopolitical developments in the region. 

The study argues, that the geopolitical developments in the region, 

particularly the ongoing tension around the Strait of Hormuz, make Oman 

more secure alternative way to export hydrocarbon resources from the 

Persian Gulf, which subsequently will raise Oman’s place and enhance its 

central role in the region. 

The newly built ports of Oman across the gulf of Oman and Indian 

Ocean may become new trade, logistic and finance centers in the “Three 

Sea System”. 
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Благодаря своему географическому положению Оман имеет 

важное коммуникационное значение в «Системе Трех Морей» 

(Средиземное, Черное и Каспийское моря). В свою очередь, 

нейтральная политика Омана в регионе, а также добрососедские 

отношение с региональными силами в значительной степени 

способствуют укреплению центрального роля Омана в регионе. 

В этой статье обсуждается геополитическая и геоэкономическая 

роль Омана в контексте геополитических развитий региона. 

В статье утверждается, что Оман может стать более безопасным 

транзитным маршрутом для экспорта углеводородных ресурсов из 

Персидского залива, а также геоэкономическим, финансовым и 

коммуникационным центром в регионе, особенно в контексте 

геополитического развития вокруг Ормузского пролива. В свою 

очередь, оманские порты, построенные в Оманском заливе и 

Индийском океане, могут стать новыми логистическими, 

финансовыми и комуникативными центрами в «Системе Трех Морей». 
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