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تمهيد
نحن مجموعة من علماء اآلثار ،وعلماء األنثروبولوجيا ،وأمناء المتاحف ،وعلماء الوراثة البشرية ،نمثل مجتمعات عالمية
متنوعة من  ٣١دولة .في نوفمبر من العام ٢٠٢٠م التقينا جميعا في ورشة عمل افتراضية خصصت ألخالقيات أبحاث
الحمض النووي القديم .وقد كان هناك اتفاق عام على أن هناك حاجة ماسة إلى مبادئ توجيهية أخالقية قابلة للتطبيق على
الصعيد العالمي ،حيث إن التوصيات األخيرة التي استندت على مناقشة أبحاث الحمض النووي على الرفات البشرية من
أمريكا الشمالية ليست قابلة للتعميم بشكل دائم في جميع أنحاء العالم.
مع األخذ في االعتبار للسياقات المتنوعة ،نقترح اإلرشادات التالية التي يمكن تطبيقها عالميا والتي تنص على اآلتي:
( )١يجب على الباحثين التأكد من إتباع جميع اللوائح في األماكن التي يعملون بها والتي تستمد منها الرفات البشرية.
( )٢يتحتم على الباحثين إعداد خطة مفصلة قبل البدء في أي دراسة.
( )٣ينبغي على الباحثين تقليل التلف/الضرر الذي يلحق بالرفات البشرية.
( )٤ال بد للباحثين ضمان إتاحة البيانات بعد النشر ،للسماح بإعادة الفحص النقدي للنتائج العلمية.
( ) ٥يجب على الباحثين التعامل مع أصحاب المصلحة اآلخرين من بداية الدراسة وضمان االحترام والحساسية لوجهات نظر
أصحاب المصلحة.
من جانبنا نلتزم نحن التمسك بهذه المبادئ التوجيهية والتي نتوقع بأنها سوف تعزز المستوى األخالقي بصورة فاعلة للمضي
قدما.

المقدمة
ظهر تحليل الجينوم البشري القديم كنهج قوي للبحث في عالقات الشعوب التي عاشت في الماضي مع بعضها البعض ومع
الشعوب التي تعيش اليوم .إلن الفكرة الثابتة تتمثل في أن األشخاص يتواجدوا في أي مكان معين عبر الزمن عادة نتيجة
لتاريخ طويل من التنقل والتفاعل .وقد قدم الحمض النووي القديم على مدى العقد الماضي أدلة جديدة تضاف إلى أدلة
التخصصات األخرى لدحض أساطير "نقاء" أي مجموعة سكانية وتزييف الروايات العنصرية والقومية .في حين سعى
البعض إلى إساءة استخدام علم الوراثة كأداة لتحديد االنتماء الجماعي ،لذا نرى أنه من غير المناسب استخدام البيانات الوراثية
كفيصل في تحديد الهوية.1
وقد رافقت الزيادة المطردة في البيانات المنشورة على نطاق الجينوم لقدماء البشر (من ال شيء في عام ٢٠٠٩م إلى أكثر من
ستة آالف شخص اليوم) مناقشات متزايدة حول كيفية إجراء أبحاث الحمض النووي القديم أخالقيا 2–16بناء على المناقشات
السابقة المنشورة .17-24إن أخالقيات أبحاث الحمض النووي لها مطالب ملحة خاصة بسبب النمو السريع لهذا المجال،
والتأثيرات االجتماعية والسياسية لدراسة األنساب ،وحقيقة أن أبحاث الحمض النووي القديم يتم عبرها تحليل األشخاص الذين
كانوا يعيشون في السابق والذين يجب تقديم االحترام لهم.
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تختلف المبادئ التوجيهية المؤسسية أو الحكومية في الحصول على إذن لتحليل قدماء البشر ،وال تضمن دائما البحث األخالقي
والمشاركة .حيث يتعين على الباحثين االلتزام بالوفاء بمستوى أعلى مما قد تطلبه بعض الهيئات اإلدارية ،ولكن ال يوجد
توافق في اآلراء حول ما ينطوي عليه ذلك .11, 25-27وعلى نحو متزايد؛ تضمنت األوراق العلمية المنشورة لتحاليل الحمض
النووي القديم بيانات تصف كيف تناول فريق البحث القضايا األخالقية ،28-38وهو تطور ندعمه .بدأت المنظمات المهنية أيضا
في توضيح اإلرشادات ،15,39فعلى األقل تم تصديق منحة واحدة الستقصاء هذه القضايا في سياق البحث عن قدماء األم ريكيين
الشمالين .40ومن الجدير بالذكر أنه لم يكن هناك إعالن بشأن األخالقيات يشترك في توقيعه مجموعة متنوعة دوليا وتمثل عدد
من العلماء المشاركين في أبحاث الحمض النووي القديم.
اجتمع نحو أكثر من  ٦٠باحثا من علماء اآلثار ،وعلماء األنثروبولوجيا ،وأمناء المتاحف ،وعلماء الوراثة الذين يمثلون أكثر
من  ٣٠دولة ومجتمعات عالمية متنوعة لحضور ورشة عمل افتراضية حول األخالقيات في الفترة من  ٤إلى  ٥نوفمبر
 .٢٠٢٠أبدى جميع المشاركين التزامهم بإجراء أبحاث الحمض النووي على الرفات البشرية بمسؤولية أخالقية مع األخذ في
االعتبار لوجهات النظر المتنوعة التي يتمسك بها أصحاب المصلحة (األشخاص الذين لديهم صلة بالدراسة ،بما في ذلك
المجتمعات التي تنحدر أصولها من الرفات موضع الدراسة ،والمسؤولون عن اإلشراف على الرفات البشرية ،والباحثون).
نقدم هنا دراسات حالة ل سياقات عالمية متنوعة لتوضيح اتساع نطاق القضايا المحيطة بالمجتمع ومشورات مجموعات السكان
األصليين ،مع تسليط الضوء على كيفية اختالف القضايا ذات الصلة في جميع أنحاء العالم ،ثم نقدم إرشادات ألبحاث الحمض
النووي على الرفات البشرية التي تصلح للتطبيق على مستوى العالم (المربع.)١

المشاركة األخالقية مع المجتمعات ذات سياق محدد
ركزت الكثير من المؤلفات عن أخالقيات أبحاث الحمض النووي لألفراد القدماء على الواليات المتحدة األمريكية.3،4،13،15
وقد أسفرت هذه المناقشات عن توصيات لتعزيز المشاركة بين الباحثين ومجتمعات السكان األصليين .وقد تم تلخيصها في
إرشادات بحثية نشرتها الجمعية األمريكية لعلم الوراثة البشرية و تشير إلى أن جميع دراسات الحمض النووي القديم يجب أن
تتضمن التشاور الرسمي ،ومعالجة االعتبارات الثقافية واألخالقية ،وإشراك المجتمعات ودعم القدرات وبناء وتطوير الخطط
لإلبالغ عن البيانات وإدارتها ،ووضع خطط للمسؤولية واإلشراف على المدى الطويل.15
يعد التركيز على وجهات نظر السكان األصليين أمرا بالغ األهمية في المناطق التي لها تاريخ استعماري استيطاني ،ومصادرة
أراضي السكان األصليين وأدواتهم ،والحرمان المستمر لهذه المجتمعات من حقوقهم ،وعدم التشاور معهم يمكن أن يسبب
ضررا في مثل هذه السياقات .5،6في الواليات المتحدة ،تندرج جميع رفات السكان األمريكيين األصليين المحفوظة في
المؤسسات الممولة اتحاديا ضمن اختصاص قانون حماية المقابر األمريكية األصلية واإلعادة إلى الوطن (،)NAGPRA
الذي يفرض على المؤسسات التشاور مع والسعي إلى نقل رفات األفراد القدامى (تلك التي يمكن تمييزها ثقافيا أم ال)
لمجموعات السكان األصليين .في أستراليا ،تسعى القوانين المماثلة إلى إعادة الرفات البشرية في بعض الحاالت التي يصل
عمرها إلى  ٤٠،٠٠٠سنة 41والتي أخذت من مجتمعات السكان األصليين وسكان جزر مضيق توريس .42،43ومع ذلك ،عند
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إجراء بحث على رفات األفراد القدامى حيث يوجد عدد قليل (إن وجد) من الروابط المادية أو الشفوية للمجموعات المعاصرة،
أو عندما يتم ا لترويج لفكرة أن بعض المجموعات لديها ملكية أكبر للتراث الثقافي أكثر من غيرها يمكن أن تساهم في
الصراعات المجتمعية ،وال يتناسب إطار العمل األخالقي الذي يتمحور حول السكان األصليين والذي يقضي بأن يرتبط كل
فرد قديم بمجموعة معاصرة.

المؤسسات الحكومية في بعض األحيان قناة فعالة لتمثيل وجهات نظر الشعوب األصلية
في العديد من البلدان في األمريكيتين ،يعتبر تراث السكان األصليين جزءا ال يتجزأ من الهوية الوطنية ويتم دمجه في
المؤسسات الثقافية الحكومية .على سبيل المثال ،بعد االستقالل في المكسيك ،اعتنق المستيزو (األشخاص من أصول مختلطة)
الذين يشكلون الغالبية العظمى ،إرث الناهوا (األزتك) ،والمايا ،والزابوتيك ،ومجموعات السكان األصليين األخرى كجزء ال
يتجزأ من الهوية الوطنية .44-46في بيرو ،تم إنشاء وزارة الثقافة بنظام إنديجنيسمو ( ،)indigenismoوهي حركة تهدف
إلى تعزيز ثقافة السكان األصليين ومكافحة التمييز .47-49في مثل هذه الحاالت ،يمكن أن تكون عملية الحصول على موافقة
من الحكومة أو المنظمات التراثية لتحليل الرفات البشرية أساسا قويا من المشاركة ،في حين يمكن أن يؤدي اعتماد نموذج
أمريكي إلى نتائج عكسية .كان لمؤلفي هذا المقال تجارب متعددة في كتابة أوراق تختص بالحمض النووي القديم من أمريكا
الوسطى والجنوبية وتلقوا مراجعات تفيد بأن العمل ال يتوافق مع معايير مشاركة السكان األصليين التي تم تطويرها في
الواليات المتحدة .3،4وقد شعر بعضنا ،خاصة أولئك الذين هم من المكسيك وأمريكا الوسطى والجنوبية أن مثل هذه التقييمات
كانت أبوية الطابع في أحسن األحوال واستعمارية في أسوأ األحوال ،ال سيما بالنظر إلى أن العديد من األماكن قد احتضنت
تراث السكان األصليين ودمجت ه في عمليات الموافقة الحكومية والمؤسسات الثقافية إلى حد كبير مما تم القيام به في الواليات
المتحدة.
ومع ذلك ،هناك تباينا كبيرا في طبيعة العالقات بين الحكومات ومجتمعات السكان األصليين في األمريكيتين ،وينبغي على
الباحثين اتباع نهج ل كل حالة على حدة لتحديد متى تكون هناك حاجة إلى استشارة إضافية .ففي بيرو والمكسيك ،تتمتع
المجموعات التي يشكل فيها تراث السكان األصليين جزءا مهما من الهوية بدرجات متفاوتة من التمثيل في الحكومة .أما في
البرازيل ،فغالبا ما تحرم مجتمعات السكان األصليين من حق التصويت ،وال توجد آلية قانونية لمجموعات السكان األصليين
للتعبير عن رأيهم في مصير المواد األثرية القديمة المرتبطة بأسالفهم .50أما في األرجنتين ،فال يتم دائما اتباع التفويض
القانوني الذي يقضي بضرورة الحصول على موافقة المجتمع لتنفيذ أي مشروع يتعلق بتراث السكان األصليين .وفي
غواتيماال ،ال يزال المايا ومجموعات السكان األصليين األخرى الذين يشكلون ما يقرب من نصف السكان مهمشين .في مثل
هذه السياقات ،تقع على عاتق أعضاء فريق أبحاث الحمض النووي القديم المسؤولية األخالقية إلجراء توعية إضافية تتجاوز
ما هو مفروض لدمج وجهات نظر السكان األصليين.
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االختالفات العالمية في معنى األصالة
يختلف معنى األصالة عالميا .ف في إفريقيا ،أصبح أحفاد الجماعات المستعمرة في السلطة بأغلبية ساحقة اآلن ،وغالبا ما تشير
األصالة إلى التهميش السياسي أو االجتماعي على أساس الهوية أكثر من التقاليد المتعلقة بمدة تأسيس الجماعات في منطقة ما.
لدى العديد من المجتمعات األفريقية روابط معقدة باألراضي التي يعيشون عليها ،بما في ذلك تواريخ النزوح واالضطراب
االستعماري وما بعد االستعمار .في ب عض المناطق ،ال يتعرف الناس على السكان المحليين السابقين كأقارب لهم .وقد يكون
هذا بسبب اختالف أنظمة المعتقدات الدينية أو الثقافية عن النظم السابقة ،52والذكريات الجماعية للهجرة من مكان آخر
والخوف من االنتقام بسبب االرتباط بالجماعات األخرى والتوابع المستمرة للقرارات التي اتخذت أثناء االستعمار األوروبي
والتي أدت إلى تمزيق المشهد االجتماعي والسياسي .وما زالت تساهم في العنف والتهجير .في هذه الحاالت ،من الضروري
التشاور الدقيق بين أصحاب المصلحة ،من المجموعات المحلية إلى ممثلي الحكومة ،لضمان أن منح سلطة صنع القرار بشأن
التراث الثقافي ال يؤدي إلى تفاقم الصراع االجتماعي .في مثل هذه الحاالت ،من المحتمل أن يكون التركيز على األصالة
كمبدأ للسماح بتحليل الحمض النووي القديم ضارا.
هناك قضية أكثر إلحاحا تتعلق بأبحاث الحمض النووي القديم في إفريقيا (وفي العديد من المناطق األخرى) وهي مواجهة
الموروثات االستعمارية للبقايا البشرية التي تم جمعها بطرق غير أخالقية والتي تم غالبا إرسالها إلى الخارج .53،54حيث يجب
على الباحثين العمل مع كل من المؤسسة القائمة على التنسيق ومع علماء من بلد المنشأ للحصول على أذونات لدراسة رفات
األفراد القدامى ،والمشاركة في ال مناقشات حول األصل ،والمظالم التاريخية ،واإلعادة إلى الوطن ،والتعويض كجزء من
عملهم .55-58أحد التحديات ذات الصلة هي تاريخ البحوث غير العادلة والتي غالبا ما تكون استغاللية في إفريقيا من قبل علماء
في الغالب من أوروبا وأمريكا الشمالية ،مع الحد األدنى من المشاركة المحلية .25-27يجب على الباحثين األجانب إعطاء
األولوية إلقامة عالقات تعاون عادلة ،والتي قد تشمل التدريب وبناء القدرات األخرى التي تمكن أصحاب المصلحة من
صياغة أسئلة البحث وتصميماته.59

التأكيد على هوية المجموعة لديه القدرة على تسبيب الضرر في بعض السياقات العالمية
هناك العديد من األماكن حول العالم التي ساهمت فيها المناقشات حول من هم السكان األصليون في الروايات المعادية
لألجانب والقومية .في هذه األماكن ،يمكن أن يكون استخدام هوية السكان األصليين لتحديد من يمكنه السماح بإجراء أبحاث
الحمض النووي القديم ضارا ،حيث يمكن أن يساهم في الصراع بين المجموعات والتمييز.
ف في الهند ،على سبيل المثال ،يتجنب الكثير من الناس السؤال عن الطبقة االجتماعية والخلفية الدينية بسبب التاريخ الطويل
لإلساءة على أساس هوية المجموعة ،وبالفعل فإن التمييز على أساس الطائفة محظور .إن محاولة تحديد المجموعات التي
لديها مطالبة بالتراث القديم في الوقت الحاضر أكثر من غيرها لم تساهم في الصراع فحسب ،بل أصبحت أيضا في معظم
جنوب آسيا بال معنى تقريبا ،نظرا لحقيقة أن الغالبية العظمى من المجموعات اليوم هي خليط من نفس السكان الذين أقام
أسالفهم في شبه القارة الهندية منذ آالف السنين .60،61ومع ذلك ،هناك حاالت يتضح فيها من هم السكان األصليون ،كما هو
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الحال في جزر أندامان .62هناك إجراءات رسمية في أجزاء كثيرة من جنوب آسيا لحماية التراث الثقافي ،والعمل ضمن هذا
اإلطار هو آلية مهمة لحماية المجتمعات من األذى.
في غرب أوراسيا ،ساهم االقتراح القائل بأن الجماعات التي تدعي أن األصول المحلية يجب أن يكون لها وضع خاص ساهم
في كراهية األجانب واإلبادة الجماعية .قام القوميون الذين روجوا لفكرة "الدم والتربة" في الحقبة النازية بتحريف البحث
اآلثا ري إلضفاء الشرعية على مصادرة األراضي من خالل االدعاء بأن الهياكل العظمية التي تم التنقيب عنها في أوروبا
الشرقية لها شكل أو بنية "جرمانية/ألمانية" .63وقد عمل علماء اآلثار األوروبيون لعقود على تفكيك الروايات التي تدعي ملكية
التراث الثقافي من قبل مجموعات محددة .لذلك يجب أن تتبع أخالقيات الحمض النووي القديم في سياق غرب أوراسيا هذه
الحركة بعيدا عن استخدام المفاهيم المحددة ذاتيا لصالت األجداد بأراضي معينة ،63مع ضمان احترام وجهات نظر األقليات
القومية التي تعرضت للتمييز في نفس الوقت .إن خطورة استشهاد قادة الحكومة بأبحاث الحمض النووي القديم واألبحاث
األثرية لدعم الروايات المفضلة لهوية المجموعة والتي يمكن استخدامها بعد ذلك لتبرير السياسات اإلقصائية ليست نظرية
فقط ،ولكنها مشكلة مستمرة في بعض البلدان في غرب أوراسيا اليوم بما في ذلك المجر وإسرائيل. 65-67

المبادئ التوجيهية الخمسة ألبحاث الحمض النووي القديم األخالقية القابلة للتطبيق عالميا
لتعزيز المعايير األخالقية القوية في أبحاث الحمض النووي القديم نقدم خمسة مبادئ توجيهية والتي تنطبق على نطاق سياقات
البحث التي نوقشت أعاله ،باإلضافة إلى مناطق العالم الرئيسية األخرى التي لم نناقشها بسبب قيود المساحة بما في ذلك آسيا
الوسطى وسيبيريا وشرق آسيا وجنوب شرق آسيا وأوقيانوسيا (المربع.)١
نبدأ بالمبادئ التوجيهية التي تعالج قضايا األخالقيات العلمية ثم نعود إلى موضوع ضمان حساسية البحث لوجهات نظر
المجتمعات المحلية ،بما في ذلك مجموعات السكان األصليين.
( )١يجب على الباحثين التأكد من اتباع جميع اللوائح في األماكن التي يعملون بها والتي تستمد منها البقايا البشرية .وينبغي
على الباحثين النظر فيما إذا كان من األخالقي إجراء أبحاث الحمض النووي القديم في ضوء بيئة المكان الذي تم فيه أخذ
عينات الرفات البشرية .وبمجرد المشاركة في المشروع ،يجب على الباحثين االلتزام بجميع اللوائح المحلية .في حين أن هذا
قد يبدو واضحا ،فإن تجربة بعض المؤلفين المشاركين هي أن الباحثين في الحمض النووي القديم لم يتبعوا دائما جميع
االتفاقات ،فعلى سبيل المثال ،قد يكون من الضروري الحصول على مستويات متعددة من األذونات للتحليل العلمي أو تصدير
المواد البيولوجية من الهيئات المؤسسية أو المحلية أو اإلقليمية أو الوطنية ،وتقديم تقارير إلى مؤسسات اإلشراف وفقا للجداول
الزمنية المتفق عليها .عندما تكون اللوائح المحلية غير كافية ،68كما يجب على الباحثين االلتزام بمعايير أعلى باتباع المبادئ
أدناه.
( )٢يتحتم على الباحثين إعداد خطة مفصلة قبل البدء في أي دراسة .وينبغي أن يشمل ذلك صياغة أسئلة البحث؛ ووصف
ا لتقنيات التي ستستخدم والتأثير المتوقع على البقايا (بما في ذلك عناصر الهيكل العظمي التي ستجري دراستها والكمية التي
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ستستخدم)؛ ووصف لنوع بيانات الحمض النووي التي سيتم إنشاؤها؛ وأي خطة لتقاسم المواد مع المختبرات المتعاونة؛
وجدول زمني إلعادة المواد غير المستخدمة ومشاركة النتائج؛ وخطة لكيفية ومكان نشر النتائج ومن سيقوم بذلك ،كما يجب
أن تحدد الخطة نطاق البحث وأن تنقل النتائج المحتملة بصدق ،مع االعتراف بأن تحليل البيانات الوراثية يمكن أن يؤدي إلى
اتجاهات غير متوقعة .تنشئ هذه الخطة سجال للبحوث المقصودة التي يمكن اإلشارة إليها الحقا إذا كان هناك انحراف عنها.
يجب أن تحدث التعديالت على تصميم الدراسة فقط بدعم من المشاركين في االتفاقية األصلية :يجب على الباحثين االعتراف
بأنه عندما يتم منح اإلذن لدراسة بقايا األفراد القدماء ،يصبحون مشرفين على تلك المادة للهدف الذي تم الحصول على
الموافقة من أجله ،ولكن ال يتم نقل "الملكية" .70تقع على عاتق الباحثين مسؤولية مشاركة خطتهم مع المسؤولين عن الرفات
البشرية والمجموعات األخرى التي يجب أن تنعكس وجهات نظرها؛ على هذا النحو ،يجب أن تكون مكتوبة بطريقة يمكن
الوصول إليها لجمهور غير متخصص .وإذا كان ذلك مناسبا ووافقت عليه جميع األطراف المعنية ،يمكن تحديد مسار نحو
إعادة الرفات البشرية المحفوظة خارج منطقتها األصلية في خطة البحث.
( )٣ينبغي على الباحثين تقليل التلف/الضرر الذي يلحق بالرفات البشرية .يعد تقليل تأثير األبحاث على المجموعات
األنثروبولوجية أمرا مهما بشكل خاص نظرا إلى التركيز الحالي على عنصر هيكلي واحد (الجزء الداخلي من العظم الصدغي
لألذن) والذي غالبا ما ينتج بيانات وراثية بشرية أكثر بكثير من العناصر األخرى .71-74ينبغي على الباحثين تطوير
استراتيجية من خالل التشاور مع أصحاب المصلحة اآلخرين لموازنة المخاوف بشأن حماية الرفات مع تحليلهم العلمي .يجب
على الباحثين عدم جمع الرفات البشرية دون التدريب على تقنيات أفضل الممارسات لتقليل الضرر مع تحقيق أقصى قدر
للناتج من البيانات القابلة لالستخدام .11،12،75-78كما يتحتم على الباحثين عدم أخذ عينات من مواد أكثر مما هو ضروري حتى
يتمكنوا من صياغة أسئلتهم العلمية ،ويجب عليهم تقديم الوثائق إلى المسؤولين عن الرفات البشرية مع تدوين وقت أخذ
العينات ،ويجب أن يبلغوا عن النتائج السلبية لمنع تكرار التحليل باستخدام طرق مماثلة على البقايا ذات الحفظ السيئ للحمض
النووي .قبل أخذ العينات ،يجب توثيق الشكل والهيكل من خالل التصوير عالي الدقة وتقييم اآلثار األحيائية .على األقل
بالنسبة لألفراد القدامى جدا أو أولئك الذين ينتمون إلى مجموعات فريدة ،يجب إجراء فحوصات أو صور باألشعة المقطعية
الدقيقة ،ويجب أن يكون هناك نقاش حول ما إذا كان يجب إجراء تحليل البقايا الحيوانية أو غير التشخيصية أوال لتقييم حفظ
الحمض النووي في ذلك الموقع.
وبمجرد أخذ العينات ،يمكن أيضا تعزيز معالجة البقايا بصورة مسؤولة من خالل تقاسم المواد وكذلك المنتجات الجزيئية
المشتقة مثل مستخلصات الحمض النووي المستنسخة مما يقلل من الحاجة إلى أخذ عينات إضافية في الدراسات الالحقة.
يتحمل الباحثون مسؤولية الحفاظ على المنتجات الجزيئية المشتقة ألغراض تكرار الدراسة .كما نشجع الباحثين على طلب
الموافقة على مشاركة البقايا البشرية التي تم أخذ عينات منها والمنتجات المشتقة بين المختبرات .وهذا يسهل إعادة تقييم
األسئلة التي تم تناولها في الدراسة األصلية ،فضال عن تحليالت إضافية خارج نطاق الدراسة األولية ،ما دامت هذه
االستخدامات متسقة مع خطة بحثية معتمدة.
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( )٤ال بد ل لباحثين التأكد من إتاحة البيانات بعد النشر للسماح بإعادة الفحص النقدي للنتائج العلمية .يجب نشر بيانات الحمض
النووي القديم في الوقت المناسب وإتاحتها بعد ذلك على األقل بغرض إعادة التقييم النقدي للنتائج .79,80ال يمكن للعلماء أخالقيا
المشاركة في دراسة ما إذا لم يكن هناك ضمان بأن البيانات ستكون متاحة على األقل لغرض التحقق من دقة النتائج المنشورة،
ويجب دمج هذا الضمان في األ ذونات األصلية للدراسة .وهذا أمر مهم لمنع انتشار المعلومات الخاطئة ،ولتمكين التحليالت
المستقبلية التي تسعى إلى إعادة النظر في نفس األسئلة.
تعد إتاحة البيانات بالكامل بعد النشر من أفضل الممارسات ،وبالفعل تم نشر جميع البيانات الجينومية القديمة تقريبا بهذه
الطريقة في مستودعات البيانات العامة الدائمة ،والتي مثلت الداعم المتين لألخالقيات في المجال .81باإلضافة إلى المساهمة
في النهوض بالمعرفة العلمية ،فإن إتاحة البيانات بشكل كامل يسهم في اإلشراف المسؤول على الرفات البشرية ،حيث أن
القدرة على إعادة استخدام البيانات تقلل من الحاجة إلى مزيد من أخذ العينات .ومع ذلك ،يمكننا أن نتصور سيناريوهات
تكشف فيها المناقشات بين أصحاب المصلحة أنه سيكون من األخالقي الحد من الطرق التي يمكن من خاللها إعادة استخدام
بيانات الحمض النووي القديمة ،مثل عند اإلبالغ عن النتائج من بعض أنواع التحليالت يمكن أن يتضرر أصحاب المصلحة،
والتي يمكن أن تفوق فوائد البيانات المفتوحة بالكامل .6, 10, 82في هذه الحاالت التي يجب تحديدها أثناء عملية المشاركة قبل
بدء الدراسة ينبغي أن يكون تقييد توزيع البيانات على الباحثين المؤهلين الذين يوافقون على تحليل البيانات فقط لغرض إعادة
تقييم نتائج الدراسة جزءا من خطة البحث األولية.
عندما ال تكون البيانات متاحة للجمهور بشكل كامل ،يجب أن تقوم إدارة وتوزيع البيانات بإعادة الفحص الدقيق للنتائج
بواسطة كادر من ذوي الخبرة لمنع إساءة استخدام البيانات وعدم اال هتمام بنتائج البحث .وقد تم اقتراح أن أصحاب المصلحة
مثل المتاحف أو مجموعات السكان األصليين يمكن أن يكونوا مسؤولين عن إدارة توزيع البيانات على الباحثين بعد نشرها.
ومع ذلك ،فإنه ال يتفق مع األخالقيات المهنية للباحثين للمشاركة في الدراسة ،حيث يمكن ألولئك الذين لديهم مصلحة في نتائج
البحث رفض مشاركة البيانات مع الباحثين المؤهلين الذين يهدفون إلى إعادة فحص األسئلة التي تغطيها اتفاقية البحث األصلية
بشكل نقدي .ه ناك آليات راسخة لضمان توزيع البيانات غير العامة بالكامل على الباحثين الذين يتقدمون الستخدامها ألغراض
إعادة الفحص النقدي.
يتم ذلك أحيانا للبيانات الجينومية الحديثة لمعالجة مخاوف الخصوصية من خالل آليات مثل مستودعات قاعدة بيانات األنماط
الجينية واألنماط الظاهرية ( )dbGaPأو أرشيف الجينوم-الفينوم األوروبي ( ،84،85)EGAعلى الرغم من وجود عيب
يتمثل في أن عملية الحصول على البيانات يمكن أن تكون بطيئة .78كما بدأ إنشاء مستودعات لبيانات الشعوب األصلية
بإشراك المجتمعات المحلية في تخزين البيانات ونشرها .10،13،81،86،87في حين أنه ال ينبغي ألي مجموعة من أصحاب
المصلحة ،بما في ذلك الباحثين أو ممثلي المجتمع أو األمناء ،التحكم في توزيع البيانات على الباحثين الذين يرغبون في إعادة
فحص األسئلة الواردة في اتفاقية البحث األصلية بشكل نقدي ،ويمكن أن يكون لمستودعات البيانات األصلية دور مهم في
تخزين البيانات وتوزيعها ألغراض تتجاوز تلك التي تغطيها اتفاقية البحث األصلية.
( )٥يجب على الباحثين التفاعل مع أصحاب المصلحة اآلخرين من بداية الدراسة وضمان االحترام والحساسية لوجهات نظر
أصحاب المصلحة .يمكن البدء في مشروع إلنشاء بيانات جديدة للحمض النووي القديم من قبل أصحاب المصلحة المتنوعين،
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بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر المجتمعات المحلية ،علماء اآلثار ،علماء األنثروبولوجيا ،علماء الوراثة ،أو أمناء
المتاحف ،فأي منهم أو جميعهم يمكن أن يصبحوا أعضاء في فريق البحث إذا ساهموا بطريقة علمية في العمل .ينبغي شكر
أصحاب المصلحة اآلخرين الذين يتم استشارتهم في بنود الشكر والثناء من األوراق العلمية إذا قاموا بتقديم الموافقة على كتابة
أسمائهم .يجب أن يشارك أصحاب المصلحة بشكل مثالي ،بما في ذلك المجموعات التي تنتمي إلى المنطقة التي تعود إليها
الرفات البشرية قيد الدراسة ،وبنشاط في المناقشات المتعلقة بتصميم الدراسة ،وأسئلة البحث ،وما إذا كان ينبغي المضي قدما
في مشروع علمي .يتحتم على الباحثين قبول اإلجابة السلبية إذا لم يكن أصحاب المصلحة داعمين بشكل جماعي للعمل قيد
البحث.15
بمجرد التوصل إلى توافق في اآلراء للمضي قدما ،تتطلب األخالقيات العلمية المهنية أن يتمكن الباحثون من متابعة عملهم
حتى مرحلة النشر دون الحاجة إلى مزيد من الموافقة .إن االقتراح بأنه يجب أن يكون هناك شرط للموافقة على المنشورات
البحثية من قبل مجموعات أصحاب المصلحة الذين ليسوا أعضاء في فريق البحث قبل النشر 15،83غير ممكن ،حيث ال يمكن
للباحثين أخالقيا المشاركة في دراسة يتم فيها تكليف ذلك .ال تعني حتمية االستقالل العلمي أنه بمجرد بدء الدراسة أنه يتحتم
على الباحثين نشر النتائج دون مراعاة لوجهات نظر أصحاب المصلحة بشأن اآلثار المترتبة على البيانات .ومن المهم دعوة
أصحاب المصلحة إلى المشاركة في نتائج البحوث من خالل إضافة وجهات نظرهم أو من خالل تقديم تعليقات نقدية قبل
النشر خاصة عندما تكون النتائج مفاجئة وتعارض االفتراضات السابقة .تعد المشاركة المستمرة مع أصحاب المصلحة
اآلخرين بعد بداية الدراسة آلية فعالة يمكن للباحثين من خاللها معالجة التزامهم األخالقي المهني لفهم ما إذا كان اإلبالغ عن
نتيجة بطريقة معينة من المحتمل أن يسبب ضررا .وإذا كانت هذه المحادثات تشير إلى أنه ال يمكن مشاركة النتيجة تجنبا
إللحاق ضرر كبير بمجموعة من أصحاب المصلحة ،فيجب على الباحثين عدم نشر مثل هذه النتائج.
يجب أن يكون الباحثون متاحين لتقديم تحديثات منتظمة ويجب عليهم االلتزام بإعادة النتائج عند نهاية المشروع وتتويجه
بالنشر .كما ينبغي أن يكون واضحا منذ البداية ما هي النتائج المحتملة للدراسة ،وأن البيانات الوراثية قد تكون غير متسقة مع
أشكال المعرفة األخرى ،وأنه في حين يتم اإلبالغ عن نتائج التحليالت العلمية كمنتج علمي ،فإنها ال تشوه أو تقلل من أهمية
الخبرة التق ليدية والمعتقدات الراسخة .وينبغي اإلبالغ عن التناقضات بين نتائج التحليالت الجينية وغيرها من خطوط األدلة
األخرى باعتبارها عناصر مهمة من الطبيعة المركبة لفهم الماضي.
يجب على الباحثين االلتزام بالعمل مع أصحاب المصلحة بشأن جهود التوعية التي تخلق مخرجات إضافية في متناول
المجتمعات .وقد ينطوي ذلك على العمل مع المتعاونين المحليين لترجمة نتائج األوراق العلمية إلى اللغات

المحلية 30, 35,

36,88, 89وتطوير الموارد التعليمية لألطفال ،90-93وإنتاج كتيبات ونشرات للمكتبات أو المراكز المجتمعية األخرى ،أو العمل
مع المتاحف لتصميم المعارض .وإذا لزم األمر؛ يجب على الباحثين المساهمة في التدريب والتعليم ،خاصة ألعضاء
مجموعات أصحاب المصلحة والمجتمعات المحلية  ،4, 15وينبغي النظر في الطرق التي يمكن من خاللها تحسين حالة تأمين
وحفظ مجموعات المواد األثرية.11ويمكن أن يشمل ذلك توفير الموارد الالزمة للمشاركة في إنشاء البيانات وتحليلها ونشرها،
مثل التدريب على أخذ عينات من الرفات البشرية أو التقنيات المختبرية ،والدعم المالي لمزيد من التدريب أو حضور
االجتماعات المهنية .ومن المهم للجهات المانحة كفالة تخصيص التمويل الكافي لمبادرات بناء القدرات.
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تعزيز أبحاث الحمض النووي األخالقية على ُرفات األفراد القدامى
يقع على عاتق العلماء وكجزء من عملهم أيضا التزام أوسع لتصحيح التشوهات ذات الدوافع األيديولوجية لنتائج البحث .فبعد
العرض الفني للبيانات في المنشورات األكاديمية ،يتم تلخيص العديد من الدراسات من قبل الصحفيين العلميين أو المعلمين
للتواصل مع جمهور واسع .وقد كانت هناك حاالت من التحريف الصحفي والحكومي لنتائج الدراسة لتحقيق غايات سياسية،
وعليه يجب على العلماء االلتزام بالعمل على تصحيح سوء التفسير بما يكون مالئما .66ويمكن أن يشمل الوصول إلى
الجمهور كتابة المقاالت والكتب ،والمساهمة في وسائل التواصل االجتماعي واألفالم الوثائقية.94-102
وبالنظر إلى الدعم القوي لهذه المبادئ التوجيهية بين المشاركين المتنوعين في ورشة العمل الخاصة بنا ،فإننا نتوقع أن يكون
المجتمع األوسع المنخرط في أبحاث الحمض النووي القديمة داعما لهذه المبادئ أيضا ،ونقترح أنها يمكن أن تشكل أساسا
للمبادئ التوجيهية الرسمية من المجالت والمنظمات المهنية والجهات المانحة للمضي قدما.
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الرفات البشرية القابلة للتطبيق
المربع - ١المبادئ التوجيهية الخمسة ألبحاث الحمض النووي على ُ
عالميا
( )١يجب على الباحثين التأكد من اتباع جميع اللوائح في المناطق التي يعملون بها والتي تستمد منها البقايا البشرية.
( )٢يتحتم على الباحثين إعداد خطة مفصلة قبل البدء في أي دراسة.
( )٣ينبغي على الباحثين تقليل التلف/الضرر الذي قد يلحق بالرفات البشرية.
( )٤ال بد للباحثين التأكد من إتاحة البيانات بعد النشر ،للسماح بإعادة فحص النتائج العلمية بشكل حاسم.
( )٥يجب على الباحثين التفاعل مع أصحاب المصلحة من بداية الدراسة وضمان االحترام والحساسية لوجهات نظر
أصحاب المصلحة اآلخرين.
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ترجمة المقال إلى أكثر من عشرين لغة
تمت مراجعة هذا المقال باللغة اإلنجليزية وهو متوفر بدون قيود .أعد المؤلفون ترجمات كاملة للمقال إلى
أكثر من عشرين لغة بما في ذلك األفريكانية والعربية والكتالونية والصينية والكرواتية والفرنسية واأللمانية
والعبرية والهندية والمجرية واليابانية والبرتغالية والبنجابية والروسية والسنهالية واإلسبانية والسواحيلية
والسويدية والتاميلية والتركية واألردية والخوسا وجميعها متاحة على موقع .figshare.com

شكر وتقدير
يشكر المؤلفون لهذا المقال والمشاركون في ورشة عمل أخالقيات الحمض النووي على البقايا البشرية ،العديد من الزمالء
اإلضافيين الذين قاموا بتحسين هذا المقال من خالل المناقشات والتعليقات النقدية .ولضمان الوصول المفتوح للمقال ،قام
المؤلفون بتطبيق ترخيص حقوق النشر والطبع العامة ( )CC BYعلى أي مقال مقبول للمؤلفين ناشئ عن هذا التقديم.
يعبر  C.J.F.عن شكره للدعم المقدم من  the Australian Research Council Discovery Projectرقم
 .DP160100811تعبر  V.G.عن شكرها للدعم المقدم من )NRF( the National Research Foundation
بجنوب إفريقيا .اآلراء المعبر عنها واالستنتاجات التي تم التوصل إليها هي آراء المؤلفين وال تنسب بالضرورة إلى المؤسسة
الوطنية للبحوث ( .)NRFوتعبر  M.O.عن شكرها للدعم المقدم من Conselho Nacional de
 Desenvolvimento Científico e Tecnológicoمنحة رقم  4-2017 / 302163ومنحة رقم Fundação
 .de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo 2018 / 23282-5ويعبر  P.S.عن شكره للتمويل
األساسي من  ،from Cancer Research )FC001595( Francis Crick Instituteو Medical Research
 ،Councilو Wellcome Trustفي المملكة المتحدة .تتقدم  V.S.بالشكر للتمويل المقدم من  .Alon Fellowshipتتقدم
 M.S.بالشكر ل  Dutch Research councilللدعم المقدم من خالل منحة  .VI.C.191.070وتعبر  A.S.-N.عن
شكرها لمنحة  János Bolyaiالبحثية لألكاديمية المجرية للعلوم .تم دعم  .K.Tمن قبل زمالة  JC BoseوSERB
و ،CSIRوزارة العلوم والتكنولوجيا ،حكومة الهند .وتتقدم  C.W.بالشكر للدعم المقدم the European Research
 Councilمنحة رقم ( )ERC-2017-StG 804844- DAIRYCULTURESو مؤسسة .Werner Siemens
كما يتقدم المؤلفون من كلية الطب في جامعة هارفارد بالشكر للدعم المقدم من John Templeton Foundation
( )6122و .Howard Hughes Medical Instituteتم تمويل المؤلفين من  Max-Planck Instituteفي
 Leipzigو  Jenaمن قبل  the Max Planck Societyو the Max Planck Harvard Research
 Centerألبحاث علم آثار البحر األبيض المتوسط.
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مساهمات المؤلفين
شارك جميع المؤلفين في المناقشات وتم سرد أسماءهم أبجديا .

المصالح التنافسية
يعلن المؤلفون بأنهم ليس لديهم أي مصالح تنافسية متعلقة بهذا العمل.
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