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פתח דבר
אנו קבוצה של ארכיאולוגים ,אנתרופולוגים ,אוצרים ,וגנטיקאים המייצגים מגוון של קהילות עולמיות ו 31-מדינות.
כולנו נפגשנו בנובמבר  2020בסדנה וירטואלית שהוקדשה לבחינת נושאים באתיקה של מחקר דנ״א קדום .היתה הסכמה
רחבה כי ישנו צורך בהנחיות אתיות שניתן ליישמן בכל העולם ,אך כי ההמלצות שניתנו לאחרונה על בסיס דיון בשרידי
אדם מאמריקה הצפונית אינן תמיד ניתנות להכללה ברחבי העולם .בהתחשב במגוון הקשרים ,אנו מציעים את ההנחיות
הבאות ,הניתנות ליישום בכל העולם .אלו הן (1 :על החוקרים לוודא כי עמדו בכל התקנות החלות על המקומות בהם הם
עובדים ומהם הגיעו שרידי האדם;  (2על החוקרים להכין מערך עבודה מפורט בטרם תחילת כל מחקר;  (3על החוקרים
למזער את הפגיעה בשרידי אדם;  (4על החוקרים לוודא כי הנתונים יהיו זמינים לאחר הפרסום בכדי לאפשר בחינה
ביקורתית מחודשת של ממצאים מדעיים;  (5על החוקרים לתקשר עם בעלי עניין מתחילת המחקר ולהבטיח כבוד ורגישות
לנקודות מבטם של בעלי העניין האחרים .אנו מתחייבים לעמוד בהנחיות אלו וצופים כי הן תקדמנה סטנדרט אתי גבוה
בהמשך.
מבוא
האנליזה של גנומים אנושיים קדומים הגיחה כגישה רבת-עוצמה לחקר יחסיהם של אנשים שחיו בעבר זה לזה ולאנשים
החיים כיוםֵ .תָּמה עקבית שעולה מן המחקרים היא שאנשים בכל מקום נתון לאורך זמן בדרך כלל נמצאים שם כתוצאה
מהיסטוריה ארוכה של ניידות ואינטראקציה .במהלך העשור האחרון ,דנ״א קדום סיפק עדויות חדשות – בנוסף לעדויות
מאפיקי מחקר אחרים – להפרכת מיתוסים של 'טהרה' של אוכלוסיות ולסתירת נרטיבים גזעניים ולאומניים .בעוד שישנם
גורמים שביקשו לעשות שימוש לרעה בגנטיקה ככלי לקביעת השתייכות לקבוצה ,לדעתנו אין זה ראוי שנתונים גנטיים
ישמשו כפוסק זהות.1
הצמיחה המהירה בנתונים מכלל הגנום שפורסמו מבני אדם קדומים – מאף אחד בשנת  2009ליותר מששת אלפים פרטים
כיום – לוותה בדיונים הולכים וגוברים על אופן ניהול מחקר דנ״א קדום באופן אתי ,2-16על בסיס שיחות קודמות
בנושא .17-24לאתיקה של מחקר דנ״א ישנה דחיפות מיוחדת בשל הצמיחה המהירה של התחום ,ההשפעות החברתיות
והפוליטיות של בחינת מוצא ,והעובדה שעבודת דנ״א קדום עוסקת באנשים שחיו בעבר שיש לכבדם.
הנחיות מוסדיות או ממשלתיות לקבלת הרשאה לערוך אנליזה על בני אדם קדומים משתנות ולא תמיד מבטיחות מחקר
אתי ומעורב .על חוקרים מוטלת החובה לעמוד בסטנדרט גבוה יותר מזה שגופים בעלי סמכות עלולים לדרוש ,אך אין
תמימות דעים אודות במה הדבר כרוך .11,25-27יותר ויותר ,מחקרי דנ״א קדום כוללים הצהרות המתארות כיצד צוות
המחקר טיפל בסוגיות אתיות ,28-38התפתחות בה אנו תומכים .גם ארגונים מקצועיים מתחילים לנסח קווים מנחים
בנושא ,15,39ולפחות מענק מחקר אחד ניתן לחקר סוגיות אלו בהקשר של מחקר על צפון אמריקאים קדומים .40עדיין
היתה חסרה מאוד הצהרה על אתיקה חתומה על ידי קבוצה בינלאומית מגוונת ומייצגת של חוקרים העוסקים במחקר
דנ״א קדום.
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אנו כינסנו יותר מ 60-ארכיאולוגים ,אנתרופולוגים ,אוצרים וגנטיקאים המייצגים למעלה מ 30-מדינות ומגוון קהילות
עולמיות לסדנה וירטואלית בנושא אתיקה בין התאריכים  4-5בנובמבר  .2020כל המשתתפים מחויבים לביצוע מחקר
על דנ"א משרידי אדם באופן אחראי מבחינה אתית ורגיש לנקודות מבט מגוונות של בעלי עניין )אנשים שיש להם קשר
למחקר ,כולל קהילות צאצאים ,אלו האחראים על החזקת שרידי אדם ,וחוקרים( .כאן אנו מציגים מקרי מחקר ממגוון
הקשרים גלובליים כדי להמחיש את היקף הסוגיות סביב היוועצות עם הקהילה וקבוצות ילידים או קדמונאים ,ומדגישים
כיצד הסוגיות הרלוונטיות משתנות ברחבי העולם .לאחר מכן ,אנו מספקים הנחיות למחקר דנ״א על שרידי אדם שניתן
ליישמן ברחבי העולם )תיבה .(1

מעורבות אתית עם קהילות היא תלוית-הקשר
חלק גדול מהספרות אודות האתיקה של מחקר דנ״א על בני אדם קדומים התמקד בארצות הברית )ארה"ב( .3,4,13,15דיונים
אלה הניבו המלצות לקידום מעורבות בין חוקרים וקהילות ילידים ,המסוכמות בהנחיית המחקר שפרסמה האגודה
האמריקאית לגנטיקה אנושית ) (American Society for Human Geneticsהמציעה כי כל מחקרי הדנ"א הקדום
צריכים לכלול היוועצות רשמית ,להתייחס לשיקולים תרבותיים ואתיים ,לערב קהילות ולתמוך בבניית יכולות ,לפתח
תוכניות לדיווח וניהול נתונים ,ולפתח תוכניות לאחריות והחזקה ארוכות טווח.15
מרכוז נקודות המבט של ילידים הוא קריטי באזורים עם היסטוריות של קולוניאליזם של מתיישבים ,הפקעת אדמות
וחפצים ילידיים ,וחוסר זכויות מתמשך של קהילות ילידיות; היעדר היוועצות עם קהילות עלולה לגרום נזק בהקשרים
כאלו .5,6בארה״ב ,כל השרידים של ילידים אמריקאים קדומים המוחזקים במוסדות הממומנים על ידי הממשלה הפדרלית
נופלים תחת חוק ההגנה וההחזרה של קברים ילידים )בקיצור ״NAGPRA״( ,המחייב שמוסדות יוועצו עם קהילות
ילידים ויפעלו להעברת שרידי אדם קדומים )בין אם הם ניתנים לזיהוי תרבותי ובין אם לא( לקהילות אלו .באוסטרליה,
חוקים מקבילים מבקשים להשיב שרידים אנושיים שגילם במקרים מסוימים עד  40,000שנה אשר נלקחו מקהילות
אבוריג'יניות וקהילות קדמונאיות ממיצר טורס .42,43עם זאת ,כאשר מבצעים מחקר על שרידי אדם קדומים שעבורם יש
מעט )אם בכלל( קשרים חומריים או קשרים שבעל פה לקבוצות בנות-ימינו ,או כאשר קידום הרעיון לפיו לקבוצות
מסוימות יש בעלות רבה יותר על מורשת תרבותית מאשר לאחרות יכול לתרום לקונפליקט חברתי ,מסגרת אתית
שבמרכזה הילידים המחייבת כי כל אדם קדום ישויך לקבוצה בת-זמננו אינה מתאימה.
מוסדות ממשלתיים הם לעיתים אפיק יעיל לייצוג נקודות מבטם של ילידים
במדינות רבות ביבשת אמריקה ,המורשת הילידית מוטמעת בזהות הלאומית ומשולבת במוסדות תרבות ממשלתיים.
למשל ,בעקבות הכרזת העצמאות במקסיקו ,מסטיזוס ) ,mestizosאנשים ממוצא מעורב( המהווים את הרוב הגדול אימצו
מורשות מהנהואה )האצטקים( ,מאיה ,זאפוטק וקבוצות ילידיות אחרות כחלק בלתי נפרד מהזהות הלאומית .44-46בפרו,
משרד התרבות נוצר בהקשר של אינדיגניזם ) ,(indigenismoתנועה שמטרתה לקדם את התרבות הילידית ולהילחם
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באפליה .47-49בהקשרים כאלו ,תהליך בקשת אישור לביצוע מחקר על שרידי אדם ממוסדות ממשלתיים או מארגוני
מורשת יכול להיות צורת מעורבות איתנה ,בעוד אימוץ מסגרת מארה״ב עלול להשיג את התוצאה ההפוכה .מחברי המאמר
הנוכחי נתקלו פעמים רבות בכתיבת מאמרים אודות דנ״א קדום ממרכז ודרום אמריקה וקבלת ביקורות על כך שהעבודה
אינה תואמת תקנים למעורבות ילידים שפותחו בארה"ב .3,4אלה מאיתנו שממקסיקו וממרכז ודרום אמריקה הרגישו
שביקורות כאלו היו פטרנליסטיות במקרה הטוב וקולוניאליסטיות במקרה הרע ,במיוחד בהתחשב בכך שמקומות רבים
אימצו את המורשת הילידית והטמיעו אותה בתהליכי אישור ממשלתיים ובמוסדות תרבות במידה רבה יותר ממה שנעשה
בארה"ב.
עם זאת ,ישנה שונות רבה באופי היחסים בין ממשלות וקהילות ילידים ביבשת אמריקה ,ועל החוקרים לבחון כל מקרה
לגופו בכדי להחליט מתי יש צורך בהיוועצות נוספת .בפרו ובמקסיקו ,לקבוצות שהמורשת הילידית היא חלק חשוב
מהזהות שלהן יש דרגות ייצוג שונות בממשלה .בברזיל ,הקהילות הילידיות לרוב נטולות זכויות ,ואין לקבוצות ילידים
שום מנגנון חוקי להשמיע קול בגורלם של ממצאים ארכיאולוגיים הקשורים לאבותיהם הקדמוניים .50בארגנטינה ,נוהל
משפטי לפיו יש לקבל הסכמה מהקהילה לביצוע כל פרויקט הנוגע למורשת ילידים לא תמיד מבוצע .בגואטמלה ,המאיה
וקבוצות ילידיות אחרות המהוות כמחצית מהאוכלוסייה נותרים שוליים .בהקשרים כאלו ,זוהי אחריותם האתית של חברי
צוות מחקר דנ״א קדום לבצע פניות נוספות מעבר לנדרש לצורך הכללת נקודות מבט ילידיות.
הבדלים עולמיים במשמעות של ְיִליִדיּוּת )(Indigeneity
המשמעות של ילידיות משתנה ברחבי העולם .באפריקה ,צאצאי קבוצות נשלטות נמצאים כעת בשלטון ברוב המכריע
של המקרים ,ולעיתים קרובות הילידיות מתייחסת יותר לדחיקה לשוליים פוליטיים או חברתיים על בסיס זהות מאשר
למסורות של הזמן לאורכו הקבוצות קיימות באזור .51לקהילות אפריקאיות רבות יש קשרים מורכבים לאדמות עליהן הן
חיות ,כולל היסטוריות של עקירה וניתוק קולוניאלי ופוסט-קולוניאלי .באזורים מסוימים ,אנשים אינם מכירים
באוכלוסיות מקומיות בעבר כקרובי משפחה שלהם .הדבר יכול לנבוע מכך שמערכות אמונה דתיות או תרבותיות
עכשוויות שונות מאלו שהיו בעבר ,52זיכרונות קולקטיביים מהגירות ממקומות אחרים ,פחד מפני פעולות תגמול על
קישור עם קבוצות אחרות ,ורעידות המשך מתמשכות על החלטות שהתקבלו במהלך הקולוניאליזם האירופי ששברו
נופים חברתיים-פוליטיים ועדיין תורמות לאלימות ולעקירות .במצבים כאלו ,יש צורך בהיוועצות זהירה בין בעלי העניין,
מקבוצות מקומיות ועד נציגי ממשלה ,על מנת להבטיח שהאצלת סמכות לקבלת החלטות בנוגע למורשת תרבותית לא
תחמיר את הסכסוך החברתי .במקרים כאלה ,סביר שמרכוז הילידיות כעיקרון מנחה להרשאת מחקר דנ״א קדום יהיה
מזיק.
סוגיה דחופה יותר הקשורה למחקר דנ״א קדום באפריקה )ובאזורים רבים אחרים( היא התמודדות עם המורשת
הקולוניאלית של שרידי אדם שנאספו בדרכים לא אתיות ולעיתים קרובות נשלחו למדינות אחרות .53,54על החוקרים
לעבוד הן עם המוסד האוצר והן עם חוקרים מארץ המוצא כדי לבקש הרשאות לחקור שרידים של אנשים קדומים ,ולנהל
דיונים על מוצא ,עוולות היסטוריות ,החזרה למולדת ,והשבה לבעלים כחלק מעבודתם .55-58אתגר קשור הוא ההיסטוריה
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של מחקר לא שוויוני ולעתים קרובות מנצל באפריקה על ידי מדענים בעיקר אירופיים וצפון אמריקאים ,עם מעורבות
מקומית מינימלית .25-27חוקרים זרים צריכים לתת עדיפות להקמת שיתופי פעולה שוויוניים ,שעשויים לכלול הכשרה
ובניית יכולות אחרות המאפשרות לבעלי עניין לגבש שאלות ותוכניות מחקר.59
להדגשת הזהות הקבוצתית יש פוטנציאל לגרום נזק בהקשרים עולמיים מסוימים
ישנם מקומות רבים בעולם בהם דיונים על מיהו יליד תרמו לנרטיבים שונאי זרים ולאומניים .במקומות אלו ,שימוש
בזהות ילידים בכדי לקבוע מי רשאי לאפשר מחקר דנ״א קדום עלול להזיק ,שכן הוא יכול לתרום לקונפליקטים בין
קבוצות ולאפליה.
בהודו ,למשל ,אנשים רבים נמנעים מלשאול על קסטה ועל רקע דתי בשל היסטוריה ארוכה של התעללות המבוססת על
זהות קבוצתית ,ואכן אפליה על בסיס קסטה אינה חוקית .עצם הניסיון לנסות לקבוע לאילו קבוצות בנות-ימינו יש יותר
תביעה למורשת עתיקה מאשר לאחרות לא רק תרם לקונפליקט ,אלא גם נעשה כמעט חסר משמעות בחלקים נרחבים
בדרום אסיה ,בשל העובדה שהרוב הגדול של הקבוצות כיום הן תערובות של אותן אוכלוסיות שאבותיהם הקדמוניים
התגוררו בתת-היבשת במשך אלפי שנים ;60,61עם זאת ,ישנם מקרים בהם ברור מיהם הילידים ,כמו באיי אנדמן .62ישנם
הליכים רשמיים בחלקים רבים של דרום אסיה להגנה על המורשת התרבותית ,ועבודה בתוך מסגרת זו היא מנגנון חשוב
להגנה על הקהילות מפני פגיעה.
במערב אירואסיה ,ההצעה שקבוצות הטוענות למוצא מקומי צריכות להיות בעלות מעמד מיוחד תרמה לשנאת זרים ורצח
עם .לאומנים שקידמו את הרעיון של "דם ואדמה" בתקופה הנאצית עיוותו מחקר ארכיאולוגי בכדי לתת לגיטימציה
לתפיסת קרקעות בטענה כי לשלדים שנחפרו במזרח אירופה יש מורפולוגיה "גרמנית" .63ארכיאולוגים אירופיים פועלים
במשך עשרות שנים לפירוק נרטיבים הטוענים לבעלות על מורשת תרבותית על ידי קבוצות מסוימות .האתיקה של דנ״א
קדום בהקשר מערב אירואסיאני חייבת לעקוב אחר תנועה זו של התרחקות משימוש במושגי הזדהות עצמית של קשרים
אבותיים לאדמות מסוימות ,63ובמקביל להבטיח כבוד לנקודות המבט של מיעוטים לאומיים שהיו נתונים לאפליה .הסכנה
שמנהיגי ממשלה יצטטו מחקר ארכיאולוגי ומחקר של דנ״א קדום בכדי לתמוך בנרטיבים מועדפים של זהות קבוצתית,
שאחר כך ניתן להשתמש בהם כדי להצדיק מדיניות הדרה ,אינה רק תיאורטית ,אלא מהווה בעיה מתמשכת בכמה מדינות
במערב אירואסיה כיום ,כולל בהונגריה ובישראל.65-67

חמש הנחיות ישימות בכל העולם למחקר דנ״א קדום אתי
אנו מציגים חמישה קווים מנחים לקידום סטנדרטים אתיים איתנים במחקר דנ״א קדום שניתן ליישמם בכל מגוון
ההקשרים המחקריים שנדונו לעיל ,כמו גם באזורים עולמיים אחרים בהם לא דנו בשל מגבלות היריעה ,כולל מרכז
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אסיה ,סיביר ,מזרח אסיה ,דרום מזרח אסיה ואוקיאניה )תיבה  .(1אנו מתחילים בהנחיות המתייחסות לסוגיות של אתיקה
מדעית ולאחר מכן חוזרים לנושא הבטחת רגישות המחקר לנקודות מבטן של קהילות ,כולל קבוצות ילידים.
) (1על החוקרים לוודא כי עמדו בכל התקנות החלות על המקומות בהם הם עובדים ומהם הגיעו שרידי האדם .על
החוקרים לשקול האם זה אתי לבצע מחקר דנ״א קדום בהתחשב בסביבה במקום שממנו הם דוגמים שרידי אדם .מרגע
תחילת הפרויקט ,על החוקרים לעמוד בכל התקנות המקומיות .על אף שהדבר נראה אולי מובן מאליו ,הניסיון של כמה
ממחברי המאמר מראה שחוקרי דנ״א קדום לא תמיד עמדו בכל ההסכמים .למשל ,ייתכן וישנו צורך לקבל רמות מרובות
של הרשאה לקיים מחקר מדעי או לייצוא של חומר ביולוגי מגופים מוסדיים ,מקומיים ,אזוריים או לאומיים ,ולספק
דו״חות למוסדות אוצרות בהתאם ללוחות זמנים מוסכמים .כאשר התקנות המקומיות אינן מספיקות ,68על החוקרים
לעמוד בסטנדרט גבוה יותר בהתאם לעקרונות דלהלן.
) (2על החוקרים להכין מערך עבודה מפורט בטרם תחילת כל מחקר .הדבר צריך לכלול ביטוי של שאלות מחקר; תיאור
השיטות בהן יעשה שימוש וההשפעה הצפויה על השרידים )כולל רכיבי השלד שייבחנו והכמות בה ייעשה שימוש(;
תיאור של סוג הנתונים הגנטיים שייווצרו; כל תוכנית לשיתוף חומרים עם מעבדות משתפות פעולה; ציר זמן להחזרת
חומר שלא נעשה בו שימוש ולשיתוף תוצאות; תוכנית הממפה כיצד ,היכן ועל ידי מי תופצנה התוצאות; תוכנית לבניית
יכולות או הכשרה במסגרות שבהן הדבר יכול להיות בעל ערך; ותכנית לאחסון ושיתוף נתונים המוסכמת על ידי בעלי
העניין והעומדת בעקרונות הנתונים החופשיים ) .69(open dataמערך העבודה צריך להגדיר את היקף המחקר ולתקשר
בכנות תוצאות אפשריות ,מתוך הכרה בכך שניתוח הנתונים הגנטיים עלול להוביל לכיוונים בלתי צפויים .תוכנית כזו
יוצרת תיעוד של המחקר המיועד שניתן להתייחס אליו בהמשך במקרה ותהיה חריגה ממנו .התאמות לתוכנית המחקר
צריכות להתרחש רק בתמיכתם של המעורבים בהסכם המקורי :על החוקרים להכיר בכך שכאשר ניתנת רשות לחקור
שרידים של אנשים קדומים ,הם הופכים למנהלים של אותו חומר למטרה שלשמה התקבלה ההסכמה ,אך כי ה׳בעלות׳
עליהם אינה מועברת .70באחריות החוקרים לחלוק את התוכנית שלהם עם האחראים על שרידי האדם וקבוצות אחרות
שנקודת המבט שלהן צריכה לבוא לידי ביטוי; לפיכך ,מערך העבודה צריך להיות כתוב בצורה נגישה לקהל שאינו מומחה
בתחום .אם הדבר מתאים ומוסכם על ידי כל הגורמים הרלוונטיים ,ניתן לתאר אפיק להחזרת שרידי אדם האצורים מחוץ
לאזור מוצאם בתוכנית המחקר.
) (3על החוקרים למזער את הפגיעה בשרידי אדם .מזעור ההשפעה של המחקר על אוספים אנתרופולוגיים חשוב במיוחד
בהתחשב בהתמקדות לאחרונה ברכיב שלד אחד – עצם הפטרוס – שמניב לעתים קרובות הרבה יותר נתונים גנטיים
אנושיים מאשר אלמנטים אחרים .71-74על החוקרים לפתח אסטרטגיה באמצעות היוועצות עם בעלי עניין אחרים בכדי
לאזן את החששות בנוגע לשמירה על השרידים עם הניתוח המדעי שלהם .על החוקרים להימנע מאיסוף שרידי אדם
בהיעדר הכשרה בטכניקות של שיטות עבודה מומלצות למזעור נזקים תוך הגדלת תשואת הנתונים הניתנים
לשימוש .11,12,75-78על החוקרים להימנע מלדגום יותר חומר מהנדרש על מנת לתת מענה לשאלותיהם המדעיות ,עליהם
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לספק דיווח לאנשים האחראים על שרידי האדם תוך ציון תאריך הדגימה ,ועליהם לדווח על תוצאות שליליות על מנת
למנוע חזרה על אנליזה באמצעות שיטות דומות על שרידים עם שימור דנ״א ירוד .לפני הדגימה ,יש לתעד את
המורפולוגיה על ידי צילום ברזולוציה גבוהה והערכה ביו-ארכיאולוגית .לכל הפחות עבור פרטים עתיקים מאוד או
מהקשרים ייחודיים ,יש לייצר סריקות מיקרו-סי-טי ) (micro-CTאו העתקים ,וצריך להתקיים דיון האם ראשית יש
לבצע אנליזה של שרידי בע״ח או שרידים לא-אבחוניים בכדי להעריך את שימור הדנ״א באתר.
לאחר ביצוע הדגימה ,ניתן לקדם טיפול אחראי בשרידים גם באמצעות שיתוף חומרים ומוצרים מולקולריים נגזרים כגון
דנ״א מופק ) (DNA extractsוספריות ,מה שיפחית את הצורך בדגימות נוספות במחקרים עתידיים .על החוקרים מוטלת
האחריות לשמור מוצרים מולקולריים נגזרים לצורך חזרה על המחקר .אנו גם מעודדים חוקרים לבקש אישור לשיתוף
שרידי אדם שנדגמו ומוצרים נגזרים בין מעבדות .הדבר מקל על ביצוע הערכה מחודשת של השאלות שנדונו במחקר
המקורי ,כמו גם על ביצוע אנליזות נוספות מעבר להיקף המחקר הראשוני ,כל עוד שימושים אלו עולים בקנה אחד עם
תוכנית מחקר מאושרת.
) (4על החוקרים לוודא כי הנתונים יהיו זמינים לאחר הפרסום בכדי לאפשר בחינה ביקורתית מחודשת של ממצאים
מדעיים .נתוני דנ״א קדום צריכים להתפרסם תוך פרק זמן סביר ולאחר מכן להיות זמינים לכל הפחות לצורך הערכה
ביקורתית מחודשת של התוצאות .79,80מדענים אינם יכולים להשתתף מבחינה אתית במחקר בהיעדר ערובה לכך
שהנתונים יהיו זמינים לפחות לצורך אימות דיוק הממצאים שפורסמו ,וערובה זו צריכה להיות משולבת בהרשאות
המקוריות למחקר .הדבר חשוב הן למניעת התפשטות מידע מוטעה ,והן בכדי לאפשר אנליזות עתידיות המבקשות לבחון
מחדש את אותן השאלות.
הפיכת הנתונים לזמינים במלואם לאחר הפרסום היא נוהל העבודה המומלץ ביותר ,ואכן כמעט כל הנתונים הגנומיים
הקדומים פורסמו בדרך זו במאגרי נתונים ציבוריים ארוכי-טווח ,מה שמהווה נקודת חוזקה אתית של התחום .81מעבר
לתרומה לקידום הידע המדעי ,הפיכת הנתונים לזמינים במלואם תורמת לשמירה אחראית על שרידי אדם ,בכך שהיכולת
לעשות שימוש חוזר בנתונים מפחיתה את הצורך בדגימות נוספות .עם זאת ,אנו יכולים לדמיין תרחישים בהם דיונים בין
בעלי העניין יחשפו כי יהיה זה אתי להגביל את הדרכים שבהן ניתן יהיה לעשות שימוש חוזר בנתוני דנ״א קדום ,כגון
כאשר דיווח על תוצאות מסוגים מסוימים של אנליזות עלול לפגוע בבעלי עניין ,מה שעלול לעלות על היתרונות של
נתונים חופשיים לחלוטין .6,10,82במקרים אלו – אותם יש לזהות במהלך תהליך ההתקשרות טרם תחילת המחקר – הגבלת
שיתוף הנתונים לחוקרים מוסמכים המסכימים לנתח את הנתונים רק לצורך הערכה מחודשת של ממצאי המחקר צריכה
להיות חלק מתוכנית המחקר הראשונית.
כאשר הנתונים אינם נעשים זמינים לציבור באופן מלא ,ניהול והפצת נתונים לצורך הערכה ביקורתית מחודשת של
התוצאות צריכים להתבצע על ידי ארגון בעל מומחיות במניעת שימוש לרעה בנתונים וללא אינטרס בתוצאות המחקר.
הועלתה הצעה לפיה בעלי עניין כגון מוזיאונים או קבוצות ילידים יוכלו להיות אחראים על ניהול הפצת הנתונים לחוקרים
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לאחר הפרסום .10,13,15,83עם זאת ,אין זה עולה בקנה אחד עם האתיקה המקצועית שחוקרים ישתתפו במחקר שבו בעלי
עניין בממצאי המחקר יכולים לשלול שיתוף נתונים לחוקרים מוסמכים שמטרתם לבחון מחדש באופן ביקורתי את
השאלות המכוסות בהסכם המחקר המקורי .ישנם מנגנונים מבוססים להבטחת הפצת נתונים שאינם ציבוריים במלואם
לחוקרים הפונים להשתמש בהם לצורך הערכה ביקורתית מחודשת .הדבר נעשה לעיתים עבור מידע גנומי מודרני בכדי
לענות על חששות הקשורות בפרטיות באמצעות מנגנונים כגון מאגרי  dbGaPאו  ,84,85EGAעל אף החסרון בכך
שתהליך הגישה לנתונים עלול להיות איטי .78מאגרי מידע לנתונים מבני אדם ילידים מתחילים אף הם להיות מוקמים
תוך שילוב קהילות באחסון והפצת הנתונים .10,13,81,86,87בעוד שאף קבוצת בעלי עניין – כולל חוקרים ,נציגי קהילות,
או אוצרים – לא צריכה לשלוט בהפצת הנתונים לחוקרים המעוניינים לבחון מחדש בצורה ביקורתית שאלות שכוסו
בהסכם המחקר המקורי ,מאגרי מידע ילידיים עלולים לשחק תפקיד חשוב באחסון והפצת נתונים למטרות מעבר לאלו
המכוסות בהסכם המחקר המקורי.
) (5על החוקרים לתקשר עם בעלי עניין מתחילת המחקר ולהבטיח כבוד ורגישות לנקודות מבטם של בעלי העניין
האחרים .פרויקט ליצירת נתוני דנ"א קדום חדשים עשוי להיות יזום על ידי בעלי עניין מגוונים ,לרבות אך לא רק קהילות
מקומיות ,ארכיאולוגים ,אנתרופולוגים ,גנטיקאים ,או אוצרים ,שכל אחד מהם או כולם יכולים להיות חברים בצוות
המחקר אם הם תורמים באופן מלומד לעבודה .יש להודות לבעלי עניין אחרים שעמם היוועצו בפרקי התודות של מאמרים,
אם אלו מסכימים להיקרא בשם .בעלי עניין – באופן אידיאלי כולל קבוצות ממקום מוצאם של שרידי האדם הנחקרים –
צריכים להיות מעורבים באופן פעיל בדיונים על תכנון המחקר ,שאלות המחקר ,והאם פרויקט מדעי צריך להתנהל .על
החוקרים לקבל תשובה שלילית אם בעלי העניין אינם תומכים באופן קולקטיבי בביצוע העבודה.15
מהרגע שהושגה הסכמה נרחבת להתקדם עם הפרויקט ,האתיקה המדעית המקצועית מחייבת כי חוקרים יוכלו להמשיך
את עבודתם עד לפרסום מבלי להזדקק לאישור נוסף .ההצעה לפיה צריכה להיות דרישה לקבלת אישור כתבי-יד על ידי
קבוצות בעלי עניין שאינם חברים בצוות המחקר טרם הפרסום

15,83

אינה ברת-ביצוע ,היות וחוקרים אינם יכולים

להשתתף מבחינה אתית במחקר שבו ישנה חובה כזו .ציווי העצמאות המדעית מרגע תחילת מחקר אינו אומר שחוקרים
צריכים לפרסם תוצאות מבלי להתחשב בנקודות מבטם של בעלי עניין אודות ההשלכות של הנתונים .יש ערך בהזמנת
בעלי עניין לעסוק בתוצאות המחקר באמצעות הוספת נקודות מבטם או על ידי מתן משוב ביקורתי לפני הפרסום ,בייחוד
כאשר התוצאות מפתיעות ומערערות הנחות קודמות .התקשרות מתמשכת עם בעלי עניין אחרים לאחר תחילת מחקר
היא מנגנון יעיל שבאמצעותו חוקרים יכולים להתייחס לחובה האתית המקצועית שלהם להבין האם סביר שדיווח על
תוצאה בדרך מסוימת יגרום נזק .אם משיחות אלו עולה כי לא ניתן לשתף תוצאה באופן שימנע פגיעה משמעותית בקבוצת
בעלי עניין ,על החוקרים להימנע מפרסום תוצאות אלו.
על החוקרים להיות זמינים לספק עדכונים שוטפים ועליהם להתחייב להחזיר תוצאות בשיאו של הפרויקט .יש להבהיר
מלכתחילה מה עלולים להיות הממצאים הפוטנציאליים של המחקר ,כי נתונים גנטיים עשויים לא לעלות בקנה אחד עם
9

צורות ידע אחרות ,וכי על אף שתוצאות האנליזות המדעיות מדווחות כתפוקה מלומדת ,הן אינן מטילות ספק ,מקטינות,
או מפחיתות מחשיבותן של מומחיות מסורתית ואמונות עמוקות .פערים בין תוצאות אנליזות גנטיות לקווי ראיות אחרים
צריכים להיות מדווחים כמרכיבים חשובים באופי המורכב של הבנת העבר.
על החוקרים להתחייב לעבוד עם בעלי עניין על מאמצי הסברה היוצרים תפוקות נוספות הנגישות לקהילות .הדבר עשוי
לכלול עבודה עם משתפי פעולה מקומיים לתרגום תוצאות המאמרים לשפות מקומיות ,30,35,36,88,89פיתוח משאבי חינוך
לילדים ,90-93הפקת חוברות ועלוני הסברה לספריות או למרכזים קהילתיים אחרים ,או עבודה עם מוזיאונים לעיצוב
תערוכות .כאשר הדבר רלוונטי ,על החוקרים לתרום להכשרה ולחינוך ,במיוחד לחברי קבוצות בעלי עניין וקהילות
מקומיות ,4,15ולשקול דרכים לשיפור מצב האוצרות של אוספים .11הדבר יכול לכלול אספקת המשאבים הדרושים
להשתתפות בהפקת ,פרשנות והפצת נתונים ,למשל הדרכה בדגימת שרידי אדם או בטכניקות מעבדה ,ותמיכה כספית
להמשך הכשרה או השתתפות בפגישות מקצועיות .חשוב כי קרנות מממנות תוודאנה כי יוקצה מימון הולם ליוזמות
לבניית יכולות.

קידום מחקר גנטי אתי על שרידי בני אדם קדומים
כחלק מעבודתם ,לחוקרים ישנה גם חובה רחבה יותר לתקן עיוותים של תוצאות המחקר הנובעים ממניעים אידיאולוגיים.
בעקבות הצגתם הטכנית של נתונים בפרסומים אקדמיים ,מחקרים רבים מסוכמים על ידי עיתונאי מדע או אנשי חינוך
במטרה לתקשר אותם לקהלים רחבים .קרו מקרים של הצגה עיתונאית וממשלתית מוטעית של ממצאי מחקר למטרות
פוליטיות ,ומדענים מחויבים לפעול לתיקון פרשנות שגויה במקרה הצורך .66פנייה לציבור יכולה לכלול כתיבת חיבורים
וספרים ,ותרומה לרשתות חברתיות ולסרטים דוקומנטריים.94-102
בהתחשב בתמיכה הרחבה בהנחיות אלה בקרב המשתתפים המגוונים בסדנה שלנו ,אנו צופים שהקהילה הרחבה יותר
העוסקת במחקר דנ״א קדום תתמוך אף היא בעקרונות אלה ,ומציעים כי הם יוכלו להוות בסיס להנחיות רשמיות של
כתבי עת ,ארגונים מקצועיים ,וקרנות מממנות בהמשך הדרך.
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תיבה  - 1חמש הנחיות ישימות בכל העולם למחקר גנטי בשרידי אדם
) (1על החוקרים לוודא כי עמדו בכל התקנות החלות על המקומות בהם הם עובדים ומהם הגיעו שרידי האדם.
) (2על החוקרים להכין מערך עבודה מפורט בטרם תחילת כל מחקר.
) (3על החוקרים למזער את הפגיעה בשרידי אדם.
) (4על החוקרים לוודא כי הנתונים יהיו זמינים לאחר הפרסום בכדי לאפשר בחינה ביקורתית מחודשת של ממצאים
מדעיים.
) (5על החוקרים לתקשר עם בעלי עניין מתחילת המחקר ולהבטיח כבוד ורגישות לנקודות מבטם של בעלי העניין
האחרים.
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