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جناب آقای دکتر ملکی،

سردبیر محترم فصلنامۀ مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی،

مفهوم دیپلماسی سالمت جهانی ،برای اولین بار ،در سال  1851م ،زمانی که کشورهای اروپایی
در اولین کنفرانس بهداشت دربارۀ همکاری و هماهنگی برای بیماریهای وبا ،طاعون و تب زرد
گرد هم آمده بودند ،به طور عملیاتی ،به کار گرفته شد )1(.اما با گذشت زمان ،دیپلماسی سالمت
جهانی در بین جوامع نقش و اهمیت بیشتری پیدا کرد؛ تا جایی که در سالهای اخیر ،به عنوان
سازوکارهای بینالمللی دولتها برای پاسخگویی به تهدیدات سالمت جهانی و تبدیل آن به یکی
()2
ت خارجی شده است.
از اولویتهای اصلی جوامع ،در سیاس 
 .1دانشيار مديريت خدمات بهداشتي درماني ،مركز تحقيقات مديريت ارائۀ خدمات سالمت ،پژوهشكدۀ آيندهپژوهي
در سالمت ،دانشگاه علومپزشكي كرمان ،كرمان ،ايران؛ رایانامهrdehnavi@gmail.com :
 .2پژوهشگر علمسنجی ،مركز تحقيقات عوامل اجتماعي موثر بر سالمت ،پژوهشكدۀ آيندهپژوهي در سالمت ،دانشگاه
علومپزشكي کرمان ،ايران؛ رایانامهbamir@ut.ac.ir :
 .3دانشجوي دكتراي تخصصي سیاستگذاری سالمت ،مركز تحقيقات عوامل اجتماعي موثر بر سالمت ،پژوهشكدۀ
آيندهپژوهي در سالمت ،دانشگاه علوم پزشكي کرمان ،ايران؛ رایانامهali.masoudmj@gmail.com :
 .4دانشجوي دكتراي تخصصي آیندهپژوهی در سالمت ،مركز تحقيقات عوامل اجتماعي موثر بر سالمت ،پژوهشكدۀ
آيندهپژوهي در سالمت ،دانشگاه علوم پزشكي کرمان ،ايران؛ رایانامهatousaprsh68@gmail.com :

بخش دوم :گزارش سیاسـتی

عبور سریع بیماریها از مرزهای بینالمللی و نیز انتقال ویروسهای بیماریزا در جهان بدون
مرز ،و تهدید شد ِن صلح ،رشد اقتصادی و زیستمحیطی ،کشورها را متوجه لزوم ارتباطات
قدرتمند بینالمللی در حوزۀ سالمت در بازا ِر بهسرعت در حال تغیی ِر جغرافیای سیاسی کرده
3
است.

عالوه بر این ،بسیاری از چالشهای موجود در سالمت جهانی ــ از جمله طغیان سارس در سال
 ،2003ایدز ،ایبوال و شیوع پاندمیها ،اپیدمیها ــ از مرزهای ملی فراتر رفته و باعث ایجاد تقاضا
برای سیاستهای مناسبتر و هماهنگتر دیپلماتیک در سطح جهانی شده است 4.چالشهایی از
این قبیل ،تصویر متفاوتی از دیپلماسی سیاسی در سطح بینالملل ارائه میکند ،که با نگاه سنتی
نسبت به مقوالت مزبور متفاوت است .چنین نگاهی نیازمند تغییر رویکرد مدیریتی دیپلماسی از
سطح ملی به فرا ملی است.

دیپلماسی سالمت فرا ملی ،با تمرکز بر همکاریهای مشترک منطقهای و بینالمللی ،عالوه
بر کمک به ارائۀ راهکارهایی برای مواجهه با چالشهای یادشده ،به بهبود روابط دیپلماتیک
کشورها در سطح کالن نیز کمک میکند ،و همین امر دیپلماسی سالمت را به یک استراتژی مهم
برای دیپلماتهای سالمت تبدیل کرده و ضرورت صالحیت دیپلماسی در مدیریت مذاکرات را
برای آنها دوچندان کرده است.
ِ
دیپلمات سالمت نقش مهمی را در تأمین سالمت یک کشور و ،حتی فراتر
با وجود این ،یک
از آن ،بهبود روابط خارجی ،بازی میکند .میزان موفقیت در ایفای این ِ
نقش مهم نیازمن ِد مهارت
متناسب با دیپلماسی امروز جهان است و آموزش یکی از عوامل مهمی است که میتواند زمینۀ
چنین مهارتهایی را برای دیپلماتها فراهم کند.
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اهمیت آموزش دیپلماتها در سطح بین المللی تا آنجا است که مؤسسۀ آموزش و تحقیقات
سازمان ملل ( ،)UNITARبه منظور پشتیبانی از همکاری دیپلماسی ،دسترسی دیپلماتهای
کشورهای کمتر توسعهیافته و کشورهای در حال توسعه را به دورههای آموزشی برای فراگیری
مهارتهای دیپلماسی فراهم کرده است .فراهم آوردن زمینۀ چنین آموزشهایی در ایران میتواند
5
نقطۀ عطفی در توسعۀ روابط دیپلماتیک سالمت باشد.

مرکز بررسـیهای اســتراتژیک ریاســت جمهوری

از آنجا که ایران ،با قرار گرفتن در منطقۀ پُر تنش خاورمیانه ،با چالشها و مسائل زیادی ،بهویژه
مسائل زیستمحیطی (پدیدۀ ریزگردها ،خشکسالی) ،مسائل اقتصادی و تحریمها و جنگهای
متعدد منطقهای مواجه است ،نیازمند دیپلماتهای متخصص ،همراه با دورههای آموزشی در
زمینۀ ارتباطات و مسائل بهداشتی ،روند مذاکرات ،مهارت زبان دیپلماسی و مهارت دیپلماسی
فرهنگی ،اقتصادی و امنیتی است؛ تا بیشترین منافع را از پتانسیل شکلگیری روابط دیپلماتیک در
حوزۀ سالمت به دست بیاورد.

با توجه به جایگاه استراتژییک دیپلماسی سالمت در مقطع کنونیِ ایران و اهمیت آموزش
مهارتهای دیپلماسی برای دیپلماتها ،ایجاد دورههای آموزشی برای آیندۀ دیپلماتهای حوزۀ
سالمت در حوزۀ دیپلماسی ضروری است و باید به گونهای باشد که زمینۀ آموزش مهارتهای
دیپلماسی ،مذاکره و علوم مرتبط متناسب را برای یک دیپلمات فراهم آید.

چرا در ایران به دیپلماتهای سالمت آموزش دیده بیش از پیش نیاز داریم؟
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