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Suudi Arabistan Bilim-20 (Science-20) Katılım Grubu olarak G-20 Bilim Akademilerini temsilen, Suudi G-20 
Başkanlığı'nın COVID-19 salgınının insani ve ekonomik sonuçlarına dair koordineli bir cevap vermek için bu 
hafta olağanüstü sanal bir G-20 Liderler Zirvesi çağrısında bulunmasını memnuniyet ile karşılıyoruz. 
 
Koronavirüs salgınının çözülmesi halen araştırılıyor, fakat küresel etkisi şimdiden oldukça sarsıcıdır. 
Gelecekte bu ve benzeri tehditlere daha iyi bir şekilde hazır bulunmak için, bilim temelli politikalara, 
küresel iş birliğine, eşgüdümlü eylemlere ve hedefe yönelik temel ve uygulamalı araştırma yatırımlarına 
olan ihtiyaç ortadadır. COVID-19’un benzeri görülmemiş yaygın etkisi, bilimi karar verme sürecinin 
merkezine yerleştiren bir eylem çerçevesi oluşturmayı zorunlu hale getirmektedir. 
 
Bilim-20 olarak, G-20 Liderlerini, bilimsel kanıtlar konusunda politika geliştirme ve karar alma 
mekanizmalarını hızlandırmaya çağırıyoruz.  Bilimsel araştırmalar, bulaşıcı hastalıkların temel doğasının 
yanı sıra çevre, insan-hayvan etkileşimleri ve sosyoekonomik hususlarla ilişkili risk faktörleri konusundaki 
bilgimizi daha geniş bir anlayışa imkân vererek geliştirmeye devam etmektedir. Bilimsel bilgi, önleme, 
kontrol ve müdahale stratejileri geliştirme konusunda gereklidir. Mevcut en iyi bilimsel yöntemleri 
uygulayan epidemiyolojik modeller, COVID-19'un yayılmasını yavaşlatmanın ve durdurmanın yanı sıra risk 
ve belirsizlik konusunda insanlara daha iyi bilgi vermek için güçlü ve etkili politikalar konusunda rehber 
olabilir. 
 
COVID-19 salgını aynı zamanda birbirimizle ilişkili bir dünyada olduğumuzu da hatırlatmaktadır. Bu 
bağlantılı yapımız aynı zaman virüsün yayılmasına sebebiyet vermektedir. Yine bu küresel bir mücadele 
için de bir araçtır. Bilimsel araştırma iş birliklerine dayanan bir olgudur. COVID-19 salgınının etkileri, 
bilimsel birikime dayalı en makul uygulamaların birlikte takibi ve paylaşımı yoluyla engellenebilirken, 
gelecekte bu tür salgınlara karşı hazırlıklı olmaya katkı sağlar. Gerçek zamanlı bilgi ve tecrübe paylaşımı, 
salgınları önlemek, karşılamak ve kontrol etmek için geliştirilmiş stratejiler ve eylemlere imkân 
tanıyacaktır. Bu yüzden küresel iş birliği şarttır. 
 
Bununla birlikte, mevcut krizin ötesinde, gelecekte sağlığımıza ve sosyoekonomik refahımıza meydan 
okuyan potansiyel tehditler de mevcuttur. Viral salgın bilgimiz artmaya devam ederken, ne yazık ki COVID-
19 salgını, sonraki salgınları önlemek ve bunlara hazırlıklı olmaktan oldukça uzak olduğumuzu gözler önüne 
sermiştir. Bilgi dünyamızdaki eksiklikleri fark etmeli ve telafi etmeliyiz. Bu ise salgınları önleme ve 
iyileştirmek için hedefe yönelik temel ve uygulamalı araştırmalara yapılan küresel yatırımlar ile 
mümkündür. Nihayetinde, bu yatırımlar yoluyla elde edilen bilgiler ve mücadele etmek için geliştirilen 
araçlar tıp doktorlarına ve karar vericilere fayda sağlamak için derhal paylaşılmalıdır. 
 
Bilim, COVID-19’a ve gelecekteki küresel sağlık tehditlerine karşı beraber karşılık vermenin rehberi 
olmalıdır. Liderliğiniz sayesinde, başta dünya vatandaşı ve daha sonrasında bilim insanları olarak, 
gelecekteki salgınları önleme ve etkilerini hafifletmek konusunda birlikte çalışma fırsatına sahibiz. 
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