
 

  

  
  
  

    
  
  
  
  
  

IIAAPP  PPrrooggrraammmmee  oonn  DDiiggiittaall  KKnnoowwlleeddggee  RReessoouurrcceess  aanndd  IInnffrraassttrruuccttuurree  iinn  
DDeevveellooppiinngg  CCoouunnttrriieess  

  
SSeeccoonndd  mmeeeettiinngg  ooff  tthhee  SStteeeerriinngg  CCoommmmiitttteeee  aanndd    

FFiirrsstt  mmeeeettiinngg  ooff  tthhee  TTaasskk  GGrroouuppss  
  
  

RReeppoorrtt  ooff  tthhee  MMeeeettiinngg  oonn  PPrroommoottiinngg  AAcccceessss  ttoo  aanndd  UUssee  ooff  DDiiggiittaall  KKnnoowwlleeddggee  
RReessoouurrcceess  iinn  CCoouunnttrriieess  wwiitthh  DDeevveellooppiinngg  aanndd  TTrraannssiittiioonnaall  EEccoonnoommiieess  

  
  

DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  SScciieennccee  aanndd  TTeecchhnnoollooggyy  BBuuiillddiinngg,,  PPrreettoorriiaa,,  SSoouutthh  AAffrriiccaa  
MMaayy  1111  ––  1122,,  22000099  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

PPrreeppaarreedd  bbyy  
SSuussaann  VVeellddssmmaann,,  AAccaaddeemmyy  ooff  SScciieennccee  ooff  SSoouutthh  AAffrriiccaa  ((AASSSSAAff))  

PPaauull  FF..  UUhhlliirr,,  UUSS  NNaattiioonnaall  AAccaaddeemmyy  ooff  SScciieenncceess  ((NNAASS))  
DDaanniieell  CCoohheenn,,  UUSS  NNaattiioonnaall  AAccaaddeemmyy  ooff  SScciieenncceess  ((NNAASS))  

  
RRoobbyynn  AArrnnoolldd,,  RRaappppoorrtteeuurr,,  SSoouutthh  AAffrriiccaa



IAP Programme on Digital Knowledge Resources and Infrastructure in Developing Countries 
 

PPrroocceeeeddiinnggss::  22nndd  MMeeeettiinngg  ooff  tthhee  SStteeeerriinngg  CCoommmmiitttteeee;;  11sstt  MMeeeett iinngg  ooff  tthhee  TTaasskk  GGrroouuppss  ((1111––1122  MMaayy  22000099))  iiii



IAP Programme on Digital Knowledge Resources and Infrastructure in Developing Countries 
 

PPrroocceeeeddiinnggss::  22nndd  MMeeeettiinngg  ooff  tthhee  SStteeeerriinngg  CCoommmmiitttteeee;;  11sstt  MMeeeett iinngg  ooff  tthhee  TTaasskk  GGrroouuppss  ((1111––1122  MMaayy  22000099))  iiiiii

  
IIAAPP  MMeeeettiinngg  oonn  PPrroommoottiinngg  AAcccceessss  ttoo  aanndd  UUssee  ooff  DDiiggiittaall  KKnnoowwlleeddggee  RReessoouurrcceess  iinn  

CCoouunnttrriieess  wwiitthh  DDeevveellooppiinngg  aanndd  TTrraannssiittiioonnaall  EEccoonnoommiieess  
  

SSeeccoonndd  mmeeeettiinngg  ooff  tthhee  SStteeeerriinngg  CCoommmmiitttteeee  aanndd    
FFiirrsstt  mmeeeettiinngg  ooff  tthhee  TTaasskk  GGrroouuppss  

  
DDaatteess::  1111––1122  MMaayy  22000099  
VVeennuuee::  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  SScciieennccee  aanndd  TTeecchhnnoollooggyy  BBuuiillddiinngg,,  PPrreettoorriiaa,,  SSoouutthh  AAffrriiccaa  
TTiimmee::    DDaayy  11,,  1111  MMaayy  22000099  ((0099::0000––1188::0000))  
  DDaayy  22,,  1122  MMaayy  22000099  ((0088::4455––1166::3300))  
  

TTAABBLLEE  OOFF  CCOONNTTEENNTTSS  

EEXXEECCUUTTIIVVEE  SSUUMMMMAARRYY ........................................................................................................................................................................................................................ 11 
TTaasskk  GGrroouupp  oonn  DDiiggiittaall  KKnnoowwlleeddggee  IInnffrraassttrruuccttuurree .......................................................................................................................................... 11  
CCoo--CChhaaiirr::  PPrrooff..  DDoonn  RRiilleeyy,,  UUnniivveerrssiittyy  ooff  MMaarryyllaanndd,,  UUSSAA  ((tthhee  ootthheerr  ccoo--cchhaaiirr  PPrrooff..  XXIIAAOO  YYuunn  ooff  

tthhee  CChhiinneessee  AAccaaddeemmyy  ooff  SScciieenncceess,,  wwaass  uunnaabbllee  ttoo  aatttteenndd)) ...................................................................................... 11  
TTaasskk  GGrroouupp  oonn  DDiiggiittaall  KKnnoowwlleeddggee  RReessoouurrcceess .................................................................................................................................................. 33  
((CCoo--CChhaaiirrss::  MMss..  SSuussaann  VVeellddssmmaann,,  AASSSSAAff,,  SSoouutthh  AAffrriiccaa,,  aanndd  DDrr..  WWiilllliiaamm  AAnnddeerrssoonn,,  PPrraaxxiiss110011,,  

UUSSAA))...................................................................................................................................................................................................................................................... 33  

FFUULLLL  RREEPPOORRTT .................................................................................................................................................................................................................................................... 66 

DDAAYY  11  ((1111  MMAAYY  22000099)) ................................................................................................................................................................................................................................ 66 

11.. SSEESSSSIIOONN  11::  OOVVEERRVVIIEEWW  OOFF  IIAAPP  PPRROOGGRRAAMMMMEE  AANNDD  PPRREESSEENNTTAATTIIOONN  OOFF  AACCTTIIVVIITTIIEESS  
IINN  YYEEAARR  OONNEE ........................................................................................................................................................................................................................................................ 66 

11..11  WWeellccoommiinngg  rreemmaarrkkss  aanndd  iinnttrroodduuccttiioonnss  ((PPrrooff..  RRoosseeaannnnee  DDiiaabb,,  AASSSSAAff)) .................................................. 66  
11..22  RReevviieeww  ooff  tthhee  bbaacckkggrroouunndd  ooff  tthhee  IIAAPP  pprrooggrraammmmee  ((PPrrooff..  MMiicchhaaeell  CClleegggg,,  UUSS  NNAASS)) .............. 66  
11..33  IIAAPP  PPrrooggrraammmmee  oonn  DDiiggiittaall  KKnnoowwlleeddggee  RReessoouurrcceess  aanndd  IInnffrraassttrruuccttuurree  iinn  DDeevveellooppiinngg  

CCoouunnttrriieess::  SSuummmmaarryy  ooff  YYeeaarr  OOnnee  aaccttiivviittiieess  aanndd  oobbjjeeccttiivveess  ooff  tthhiiss  mmeeeettiinngg  ((PPaauull  UUhhlliirr,,  
UUSS  NNAASS)).......................................................................................................................................................................................................................................... 77  

11..44  RReeppoorrtt  ffrroomm  IIAAPP  wwoorrkksshhoopp  aanndd  ppllaannnniinngg  mmeeeettiinngg  iinn  HHaavvaannaa,,  CCuubbaa  ((AAlleejjaannddrroo  CCaabbaalllleerroo  
RRiivveerroo,,  AAccaaddeemmyy  ooff  SScciieenncceess  ooff  CCuubbaa)) .............................................................................................................................................. 88  

22.. SSEESSSSIIOONN  22::  PPRREESSEENNTTAATTIIOONN  OOFF  TTAASSKK  GGRROOUUPP  WWOORRKK  PPLLAANNSS ......................................................................1122 
22..11  RReevviieeww  ooff  ddrraafftt  wwoorrkk  ppllaann  ffoorr  TTaasskk  GGrroouupp  oonn  DDiiggiittaall  KKnnoowwlleeddggee  IInnffrraassttrruuccttuurree  ((PPrrooff..  

DDoonn  RRiilleeyy,,  UUnniivveerrssiittyy  ooff  MMaarryyllaanndd)) ..........................................................................................................................................................1122  
22..22  RReevviieeww  ooff  ddrraafftt  wwoorrkk  ppllaann  ffoorr  TTaasskk  GGrroouupp  oonn  DDiiggiittaall  KKnnoowwlleeddggee  RReessoouurrcceess  ((DDrr  BBiillll  

AAnnddeerrssoonn,,  UUSSAA)) ..................................................................................................................................................................................................................1144  
22..33  IInntteeggrraattiioonn  ooff  tthhee  hhiigghh--ssppeeeedd  rreeggiioonnaall  nneettwwoorrkkss  aanndd  tthhee  ooppeenn  aacccceessss  ccoonntteenntt  iinniittiiaattiivveess   

  ..................................................................................................................................................................................................................................................................1166  
22..33..11 RReesseeaarrcchh  aanndd  eedduuccaattiioonn  nneettwwoorrkkiinngg  iinn  AAffrriiccaa::  cchhaalllleennggeess,,  aacchhiieevveemmeennttss  aanndd  
ooppppoorrttuunniittiieess  ((DDrr  BBaarrrryy  BBoouubbaakkaarr,,  RReesseeaarrcchh  aanndd  EEdduuccaattiioonn  NNeettwwoorrkkiinngg  UUnniitt,,  AAssssoocciiaattiioonn  ooff  
AAffrriiccaann  UUnniivveerrssiittiieess)) ....................................................................................................................................................................................................................1166 

33.. SSEESSSSIIOONN  33::  TTAASSKK  GGRROOUUPP  BBRREEAAKKAAWWAAYY  SSEESSSSIIOONNSS ......................................................................................................2200 
33..11  BBrreeaakkaawwaayy  SSeessssiioonn  AA::  TTaasskk  GGrroouupp  oonn  DDiiggiittaall  KKnnoowwlleeddggee  IInnffrraassttrruuccttuurree ..........................................2200  
33..22  BBrreeaakkaawwaayy  SSeessssiioonn  BB::  TTaasskk  GGrroouupp  oonn  DDiiggiittaall  KKnnoowwlleeddggee  RReessoouurrcceess ..................................................2200  

DDAAYY  22  ((1122  MMAAYY  22000099)) ..............................................................................................................................................................................................................................2200 



IAP Programme on Digital Knowledge Resources and Infrastructure in Developing Countries 
 

PPrroocceeeeddiinnggss::  22nndd  MMeeeettiinngg  ooff  tthhee  SStteeeerriinngg  CCoommmmiitttteeee;;  11sstt  MMeeeett iinngg  ooff  tthhee  TTaasskk  GGrroouuppss  ((1111––1122  MMaayy  22000099))  iivv

44.. SSEESSSSIIOONN  FFOOUURR::  CCOOMMBBIINNEEDD  TTAASSKK  GGRROOUUPP  SSEESSSSIIOONNSS ..............................................................................................2200 
44..11  OOppeenn  iinnssttiittuuttiioonnaall  rreeppoossiittoorriieess ........................................................................................................................................................................2200  

44..11..11 SSuubb--SSaahhaarraann  AAffrriiccaa  ((JJaacckkiiee  OOllaanngg,,  NNAASSAACC)) ..................................................................................................................2200 
44..11..22 OOppeenn  iinnssttiittuuttiioonnaall  rreeppoossiittoorriieess  iinn  SSuubb--SSaahhaarraann  AAffrriiccaa  ((EEvvee  GGrraayy,,  AASSSSAAff  CCoommmmiitttteeee  
oonn  SScchhoollaarrllyy  PPuubblliisshhiinngg)) ........................................................................................................................................................................................................2244 
44..11..33 CCeennttrraall  AAmmeerriiccaa  aanndd  CCaarriibbbbeeaann  ((PPrrooff..  RRoobbeerrtt  LLaannccaasshhiirree,,  SSeeccrreettaarryy,,  CCaarriibbbbeeaann  
AAccaaddeemmyy  ooff  SScciieenncceess))..............................................................................................................................................................................................................2277 
44..11..44 CCaarriibbbbeeaann  SScciieennttiiffiicc  UUnniioonn  pprrooppoossaall  ffoorr  aann  ooppeenn  iinnssttiittuuttiioonnaall  rreeppoossiittoorriieess  
iinnffrraassttrruuccttuurree  nneettwwoorrkk  ffoorr  CCeennttrraall  AAmmeerriiccaa  aanndd  tthhee  CCaarriibbbbeeaann  ((AAlleejjaannddrroo  CCaabbaalllleerroo  RRiivveerroo,,  
AAccaaddeemmyy  ooff  SScciieenncceess  ooff  CCuubbaa))....................................................................................................................................................................................2288 
44..11..55 OOppeenn  AAcccceessss::  tthhee  BBrraazziilliiaann  ccaassee  ((HHéélliioo  KKuurraammoottoo,,  GGeenneerraall  CCoooorrddiinnaattoorr  ooff  RReesseeaarrcchh  
aanndd  SSuuppppoorrtt  ttoo  CCoonnssoolliiddaatteedd  SSeerrvviiccee,,  IIBBIICCTT))..........................................................................................................................................3300 
44..11..66 CCLLAARRAA::  FFoorrmmaattiioonn  ooff  aa  ffeeddeerraatteedd  nneettwwoorrkk  ooff  iinnssttiittuuttiioonnaall  rreeppoossiittoorriieess  ffoorr  sscciieennttiiffiicc  
ddooccuummeennttaattiioonn  iinn  LLaattiinn  AAmmeerriiccaa  ((MMaarrtthhaa  GGiirraallddoo,,  EExxeeccuuttiivvee  DDiirreeccttoorr,,  RREENNAATTAA,,  CCoolloommbbiiaa))3311 
44..11..77 eeIIFFLL--OOAA  aanndd  IIAAPP  PPrrooggrraamm  oonn  DDiiggiittaall  KKnnoowwlleeddggee  RReessoouurrcceess  aanndd  IInnffrraassttrruuccttuurree  IInn  
DDeevveellooppiinngg  CCoouunnttrriieess  ((IIrryynnaa  KKuucchhmmaa,,  eeIIFFLL  OOppeenn  AAcccceessss  pprrooggrraamm  mmaannaaggeerr,,  eeIIFFLL..nneett))............3333 
44..11..88 OOIIRRss  iinnvveennttoorryy  ooff  rreessoouurrcceess  aanndd  IIAAPP  mmeemmbbeerr  aaccaaddeemmiieess  ssuurrvveeyy  aanndd  ssuummmmaarryy  
aannaallyyssiiss  ddooccuummeennttss::  aann  oovveerrvviieeww  ((RRaaeedd  SShhaarriiff,,  PPhhDD  CCaannddiiddaattee  iinn  IInnffoorrmmaattiioonn  SScciieennccee  aanndd  
TTeecchhnnoollooggyy,,  SScchhooooll  ooff  IInnffoorrmmaattiioonn  SSttuuddiieess,,  SSyyrraaccuussee  UUnniivveerrssiittyy,,  UUSSAA;;  RReesseeaarrcchh  FFeellllooww,,  
IInntteelllleeccttuuaall  CCaappiittaall  UUnniitt,,  DDeevveellooppmmeenntt  BBaannkk  ooff  SSoouutthheerrnn  AAffrriiccaa))..................................................................................3377 
44..11..99 RReesshhaappiinngg  tthhee  wwoorrlldd  ooff  sscchhoollaarrllyy  ccoommmmuunniiccaattiioonn::  ooppeenniinngg  lloocckkss  aanndd  uussiinngg  ggeeaarrss  
((PPrrooff..  UUsshhaa  MMuujjoooo  MMuunnsshhii)) ................................................................................................................................................................................................3399 

44..22  DDiissccuussssiioonn  ooff  ttwwoo  pprrooppoosseedd  ooppeenn  iinnssttiittuuttiioonnaall  rreeppoossiittoorriieess::  NNAASSAACC  aanndd  CCaarriibbbbeeaann  
pprroojjeeccttss............................................................................................................................................................................................................................................4422  

44..22..11 DDiissccuussssiioonn  ooff  pprrooppoossaall  ffoorr  NNAASSAACC  pprroojjeecctt ........................................................................................................................4422 
44..33  CCrreeaattiioonn  ooff  aann  ooppeenn  kknnoowwlleeddggee  eennvviirroonnmmeenntt  ((iinnffoorrmmaattiioonn  iitteemm))  ((PPaauull  UUhhlliirr  aanndd  PPrrooff..  

LLeesslliiee  CChhaann)) ............................................................................................................................................................................................................................4455  
44..44  RReeggiioonnaall  aaddvviissoorryy  ccoouunncciillss  ffoorr  bbootthh  ttaasskk  ggrroouuppss  ((ssuummmmaarryy  aanndd  ccoonnttiinnuuaattiioonn  ooff  

bbrreeaakkaawwaayy  sseessssiioonn  ddiissccuussssiioonnss  ooff  tthheessee  pprroojjeeccttss  ffrroomm  tthhee  pprreevviioouuss  ddaayy)) ......................................4499  
44..44..11 RReeppoorrtt  oonn  aaddvviissoorryy  ccoouunncciill  ddiissccuussssiioonnss::  TTaasskk  GGrroouupp  oonn  DDiiggiittaall  KKnnoowwlleeddggee  
IInnffrraassttrruuccttuurree  ((RRaappppoorrtteeuurr::  PPrrooff..  DDoonn  RRiilleeyy)) ..............................................................................................................................................4499 
44..44..22 RReeppoorrtt  oonn  aaddvviissoorryy  ccoouunncciill  ddiissccuussssiioonnss::  TTaasskk  GGrroouupp  oonn  DDiiggiittaall  KKnnoowwlleeddggee  
RReessoouurrcceess  ((RRaappppoorrtteeuurr::  SSuussaann  VVeellddssmmaann)) ................................................................................................................................................5511 

55.. SSEESSSSIIOONN  FFIIVVEE::  SSUUMMMMAARRYY  RREEPPOORRTTSS  OOFF  TTAASSKK  GGRROOUUPP  BBRREEAAKKAAWWAAYY  RREEPPOORRTTSS  BBYY  
TTAASSKK  GGRROOUUPP  CCHHAAIIRRSS  AANNDD  RRAAPPPPOORRTTEEUURRSS ................................................................................................................................................5544 

55..11  RReeppoorrtt  ooff  TTaasskk  GGrroouupp  AA  oonn  DDiiggiittaall  KKnnoowwlleeddggee  IInnffrraassttrruuccttuurree  ((PPrrooff..  DDoonn  RRiilleeyy))........................5544  
55..22  RReeppoorrtt  ooff  TTaasskk  GGrroouupp  BB  oonn  DDiiggiittaall  KKnnoowwlleeddggee  RReessoouurrcceess ....................................................................................5544  

66.. SSEESSSSIIOONN  SSIIXX::  AASSSSEESSSSMMEENNTTSS  OOFF  AACCTTIIVVIITTIIEESS  IINN  YYEEAARR  OONNEE  AANNDD  SSUUMMMMAARRYY  OOFF  
PPLLAANNSS  FFOORR  YYEEAARR  TTWWOO....................................................................................................................................................................................................................5588 

66..11  PPlleennaarryy  ddiissccuussssiioonn ..........................................................................................................................................................................................................5588  
66..22  CClloossiinngg  rreemmaarrkkss..................................................................................................................................................................................................................6611  

AAPPPPEENNDDIIXX  11::  WWOORRKKSSHHOOPP  PPAARRTTIICCIIPPAANNTTSS ......................................................................................................................................................6633 

AAPPPPEENNDDIIXX  22::  LLIISSTT  OOFF  AACCRROONNYYMMSS ................................................................................................................................................................................6644 
  
  



IAP Programme on Digital Knowledge Resources and Infrastructure in Developing Countries 
 

PPrroocceeeeddiinnggss::  22nndd  MMeeeettiinngg  ooff  tthhee  SStteeeerriinngg  CCoommmmiitttteeee;;  11sstt  MMeeeett iinngg  ooff  tthhee  TTaasskk  GGrroouuppss  ((1111––1122  MMaayy  22000099))  11 

EExxeeccuuttiivvee  SSuummmmaarryy    
  

SSeeccoonndd  MMeeeettiinngg  ooff  tthhee  SStteeeerriinngg  CCoommmmiitttteeee  ffoorr  tthhee  IIAAPP  PPrrooggrraamm  oonn    
DDiiggiittaall  KKnnoowwlleeddggee  RReessoouurrcceess  aanndd  IInnffrraassttrruuccttuurree  iinn  DDeevveellooppiinngg  CCoouunnttrriieess  

  
TThhee  sseeccoonndd  mmeeeettiinngg  ooff  tthhee  SStteeeerriinngg  CCoommmmiitttteeee  ffoorr  tthhiiss  IIAAPP  PPrrooggrraamm  wwaass  hheelldd  iinn  PPrreettoorriiaa,,  SSoouutthh  
AAffrriiccaa  oonn  1111--1122  MMaayy  22000099,,  aanndd  wwaass  hhoosstteedd  bbyy  tthhee  AAccaaddeemmyy  ooff  SScciieennccee  ooff  SSoouutthh  AAffrriiccaa  ((AASSSSAAff))..  
TThhee  NNaattiioonnaall  AAccaaddeemmyy  ooff  SScciieenncceess,,  UU..SS..  iiss  tthhee  lleeaadd  aaccaaddeemmyy  ffoorr  tthhiiss  PPrrooggrraamm..  
  
TThhee  oovveerraarrcchhiinngg  ggooaall  ooff  tthhee  PPrrooggrraamm  iiss  ttoo  pprroommoottee  ggrreeaatteerr  aacccceessss  ttoo  aanndd  uussee  ooff  ddiiggiittaall  sscciieennttiiffiicc  
ddaattaa  aanndd  iinnffoorrmmaattiioonn  rreessoouurrcceess  aanndd  ooff  ddiiggiittaall  iinnffrraassttrruuccttuurree  ffoorr  rreesseeaarrcchh  aanndd  eedduuccaattiioonn,,  wwiitthh  
ppaarrttiiccuullaarr  aatttteennttiioonn  ttoo  ccaappaacciittyy  bbuuiillddiinngg  ooff  IIAAPP  mmeemmbbeerr  AAccaaddeemmiieess  aanndd  tthhee  rreesseeaarrcchh  aanndd  
eedduuccaattiioonn  ccoommmmuunniittiieess  iinn  ddeevveellooppiinngg  aanndd  ttrraannssiittiioonnaall  eeccoonnoommyy  ccoouunnttrriieess..    
  
IInn  ppuurrssuuiitt  ooff  tthhiiss  ggooaall,,  tthhee  PPrrooggrraamm  iiss  ttoo  ppeerrffoorrmm  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ttaasskkss::  

••  TToo  ccoonnvveennee  aa  sseerriieess  ooff  iinntteerrnnaattiioonnaall  wwoorrkksshhooppss  aanndd  mmeeeettiinnggss  oonn  aa  rreeggiioonnaall  bbaassiiss  ttoo  
ddeevveelloopp  ssuuppppoorrttiinngg  iinnffoorrmmaattiioonn  rreessoouurrcceess  aanndd  ootthheerr  oouuttppuuttss  ssppeecciiffiieedd  bbyy  eeaacchh  TTaasskk  
GGrroouupp  iinn  iittss  wwoorrkk  ppllaann  aanndd  ttoo  ppuubblliisshh  tthhee  rreessuullttss  iinn  tthhee  IIAAPP  ppoorrttaall  aanndd  oonn  tthhee  wweebbssiitteess  ooff  
tthhee  ppaarrttiicciippaattiinngg  AAccaaddeemmiieess..  AAllll  pprroodduuccttss  wwiillll  bbee  rreelleeaasseedd  uunnddeerr  tthhee  aauussppiicceess  ooff  tthhee  IIAAPP..  

••  TToo  wwoorrkk  wwiitthh  ootthheerr  IIAAPP  pprrooggrraammss  aass  wweellll  aass  ootthheerr  oorrggaanniizzaattiioonnss  aallrreeaaddyy  eennggaaggeedd  oonn  
tthheessee  iissssuueess  ttoo  aavvooiidd  dduupplliiccaattiioonn  ooff  eeffffoorrtt  aanndd  ttoo  lleevveerraaggee  eexxiissttiinngg  eexxppeerrttiissee  aanndd  
rreessoouurrcceess..    

  
TThhee  oobbjjeeccttiivveess  ooff  tthhiiss  sseeccoonndd  mmeeeettiinngg  ooff  tthhee  SStteeeerriinngg  CCoommmmiitttteeee  wweerree  ttoo::  

••  RReevviieeww  aaccttiivviittiieess  ooff  tthhee  ffiirrsstt  yyeeaarr  ooff  tthhee  PPrrooggrraamm,,  pprriimmaarriillyy  bbyy  ddiissccuussssiinngg  tthhee  ppllaannss  
ddeevveellooppeedd  ffoorr  tthhee  ttwwoo  ttaasskk  ggrroouuppss  aanndd  tthhee  ssuubb--pprroojjeeccttss  ooff  eeaacchh  ooff  tthheemm;;  

aanndd    

••  PPllaann  aaccttiivviittiieess  ffoorr  sseeccoonndd  yyeeaarr,,  iinncclluuddiinngg::  
oo  EEllaabboorraattiioonn  ooff  ddeettaaiilleedd  wwoorrkk  ppllaannss  ffoorr  eeaacchh  pprroojjeecctt..  
oo  CCoonnffiirrmmaattiioonn  ooff  pprroojjeecctt  pprriinncciippaallss  aanndd  tteeaammss..  
oo  IIddeennttiiffiiccaattiioonn  ooff  ffuunnddiinngg  rreeqquuiirreemmeennttss  aanndd  ssoouurrcceess..    
oo  PPrriioorriittiissaattiioonn  ooff  wwoorrkk,,  iinncclluuddiinngg  ttaakkiinngg  aaddvvaannttaaggee  ooff  tthhee  ooppppoorrttuunniittyy  ffoorr  

ccoollllaabboorraattiioonn  wwiitthh  oorrggaanniizzaattiioonnss  ddooiinngg  ssiimmiillaarr  wwoorrkk..  
  
The participants heard presentations reporting on progress since the previous meeting, and then 
the two Task Groups (Digital Knowledge Infrastructure and Digital Knowledge Resources) met in 
break-out sessions to review and refine or revise their respective draft work plans. The remainder 
of this Summary presents the actions that each Task Group agreed to undertake. 
  
TTaasskk  GGrroouupp  oonn  DDiiggiittaall  KKnnoowwlleeddggee  IInnffrraassttrruuccttuurree    
CCoo--CChhaaiirr::  PPrrooff..  DDoonn  RRiilleeyy,,  UUnniivveerrssiittyy  ooff  MMaarryyllaanndd,,  UUSSAA  ((tthhee  ootthheerr  ccoo--cchhaaiirr  PPrrooff..  XXIIAAOO  
YYuunn  ooff  tthhee  CChhiinneessee  AAccaaddeemmyy  ooff  SScciieenncceess,,  wwaass  uunnaabbllee  ttoo  aatttteenndd))  
  
TThhrreeee  mmaaiinn  ttaasskkss  hhaavvee  bbeeeenn  iiddeennttiiffiieedd  ffoorr  tthhee  TTaasskk  GGrroouupp  oonn  DDiiggiittaall  KKnnoowwlleeddggee  IInnffrraassttrruuccttuurree::  
  

11..  CCrreeaattee  aa  ppoolliiccyy  aaddvviissoorryy  ccoouunncciill,,  iinn  eeaacchh  rreeggiioonn,,  tthhaatt  ccaann  hheellpp  rreedduuccee  bbaarrrriieerrss  aatt  nnaattiioonnaall  
lleevveellss  ((ffoorr  eexxaammppllee,,  ddeerreegguullaattiioonn,,  pprriivvaattiissaattiioonn  aanndd  ccoommppeettiittiioonn  iinn  tthhee  tteelleeccoomm  mmaarrkkeett  
ssppaaccee)),,  rreeccooggnniissiinngg  tthhaatt::  ((aa))  uunniivveerrssiittiieess  aanndd  rreesseeaarrcchh  iinnssttiittuuttiioonnss  hhaavvee  ddiiffffeerreenntt  
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rreeqquuiirreemmeennttss  tthhaann  ccoommppaanniieess  tthhaatt  ssiimmppllyy  wwaanntt  ttoo  ccoonnnneecctt  ttoo  tthhee  nneettwwoorrkk;;  ((bb))  
eedduuccaattiioonnaall  aanndd  rreesseeaarrcchh  iinnssttiittuuttiioonnss  aarree  ddiirreeccttllyy  rreellaatteedd  ttoo  eeccoonnoommiicc  ddeevveellooppmmeenntt;;  ((cc))  iinn  
ssoommee  ffiieellddss  ooff  rreesseeaarrcchh  ppaarrttiicciippaattiioonn  rreeqquuiirreess  aa  rreeaall--ttiimmee,,  aaddvvaanncceedd  ccaappaabbiilliittyy,,  nneettwwoorrkk  
ccoonnnneeccttiivviittyy;;  aanndd  ((dd))  iinnffrraassttrruuccttuurree  iiss  tthhee  bbaassiicc  eennaabblliinngg  ccoommppoonneenntt  ooff  ddiiggiittaall  aacccceessss..  

22..  DDrraafftt  aa  wwhhiittee  ppaappeerr  ttoo  ssuummmmaarriizzee  aanndd  pprroommoottee  tthhee  ppoolliiccyy  oobbjjeeccttiivveess..  

33..  DDrraafftt  aa  ppoolliiccyy  ssttaatteemmeenntt  ffoorr  ffoorrmmaall  aaddooppttiioonn  bbyy  tthhee  IIAAPP  aanndd//oorr  AAccaaddeemmiieess  llooccaall  ttoo  tthhee  
rreeggiioonnss..  

TThhee  TTaasskk  GGrroouupp  ddeevveellooppeedd  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ssttaatteemmeenntt  oonn  aaddvviissoorryy  ffuunnccttiioonnss::  
  

TThhee  TTaasskk  GGrroouupp  oonn  DDiiggiittaall  KKnnoowwlleeddggee  IInnffrraassttrruuccttuurree  wwiillll  eessttaabblliisshh  ttwwoo  rreeggiioonnaall  AAddvviissoorryy  
CCoouunncciillss..  TThheeiirr  ppuurrppoossee  iiss  ttoo  pprroovviiddee  ppoolliiccyy  aaddvviiccee  iinn  tthhee  rreeggiioonnss  ttoo  pprroommoottee  bbeetttteerr  
uunnddeerrssttaattiinngg  rreeggaarrddiinngg  tthhee  eessttaabblliisshhmmeenntt,,  mmaannaaggeemmeenntt,,  aanndd  aapppplliiccaattiioonnss  ooff  hhiigghh--ssppeeeedd  
rreesseeaarrcchh  aanndd  eedduuccaattiioonn  nneettwwoorrkkss  ((RREENNss))..  

  
TThhee  rreeggiioonnaall  AAddvviissoorryy  CCoouunncciillss  wwiillll  ppllaayy  aann  aaccttiivvee  aaddvviissoorryy  rroollee  ttoo::  
  

••  AApppprroopprriiaattee  MMiinniissttrriieess  ((IICCTT,,  TTeelleeccoommmmuunniiccaattiioonn,,  SScciieennccee  aanndd  TTeecchhnnoollooggyy,,  EEdduuccaattiioonn,,  
eettcc..))  aanndd  nnaattiioonnaall  aanndd  rreeggiioonnaall  rreegguullaattiinngg  bbooddiieess  oonn  tthhee  pprroommoottiioonn,,  iimmpplleemmeennttaattiioonn  aanndd  
ssuuppppoorrtt  ooff  RREENNss;;  aanndd  

••  IInntteerrggoovveerrnnmmeennttaall  aanndd  iinntteerrnnaattiioonnaall  aaggeenncciieess  tthhaatt  ffuunndd  llaarrggee  iinnffrraassttrruuccttuurree  pprroojjeeccttss  ((ee..gg..  
ooiill  ppiippeelliinneess,,  ppoowweerr  lliinneess,,  rraaiillwwaayyss  aanndd  tteelleeccoommmmuunniiccaattiioonnss  nneettwwoorrkkss))  rreeggaarrddiinngg  
iinnffrraassttrruuccttuurree  nneeeeddss  ooff  RREENNss..  

  
TThhee  TTaasskk  GGrroouupp  wwiillll  ddeevveelloopp  ooppppoorrttuunniittyy  ssccaannnniinngg  mmeecchhaanniissmmss  ttoo  lleeaarrnn  aabboouutt  tthheessee  pprroojjeeccttss  wweellll  
iinn  aaddvvaannccee  ssoo  tthhaatt  ssuucchh  aaddvviiccee  ccaann  bbee  eeffffeeccttiivvee..  

IInn  aaddddiittiioonn  ttoo  aann  aaddvviissoorryy  rroollee,,  tthhiiss  bbooddyy  ccaann  aallssoo  pprroovviiddee  aa  ppooiinntt  ooff  ccoonnttaacctt  aanndd  ssoouurrccee  ooff  
iinnffoorrmmaattiioonn  ffoorr  tthhee  mmeeddiiaa,,  ssoo  aass  ttoo  rraaiissee  aawwaarreenneessss  aanndd  iinnccrreeaassee  vviissiibbiilliittyy  ooff  tthhee  iissssuueess  aaddddrreesssseedd  
tthhrroouugghh  tthhee  IIAAPP  PPrrooggrraamm..  TThhee  TTaasskk  GGrroouupp  iiddeennttiiffiieedd  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ttaasskkss  ffoorr  tthhee  AAddvviissoorryy  
CCoouunncciillss::  
  

••  EExxaammiinnee  ffuunnddiinngg  mmooddeellss  tthhaatt  ssuuppppoorrtt  aaffffoorrddaabbllee  aacccceessss  ttoo  IICCTT  iinnffrraassttrruuccttuurree  bbyy  
eedduuccaattiioonnaall  aanndd  rreesseeaarrcchh  oorrggaanniissaattiioonnss..  

••  IIddeennttiiffyy  ppoolliiccyy  aanndd  rreegguullaattoorryy  bbaarrrriieerrss  ttoo  IICCTT  iinnffrraassttrruuccttuurree  nneeeeddss..  
  
TThhee  AAddvviissoorryy  CCoouunncciill  iinn  eeaacchh  rreeggiioonn  aallssoo  wwiillll  bbee  aa  rreessoouurrccee  ttoo  ootthheerr  oorrggaanniizzaattiioonnss  ttoo  lleevveerraaggee  
ccaappaabbiilliittiieess,,  eexxppeerrttiissee,,  aanndd  rreessoouurrcceess  iinn  aa  ccoooorrddiinnaatteedd  aanndd  ssyynneerrggiissttiicc  aapppprrooaacchh  ttoo  hheellpp  iinnfflluueennccee  
ppoolliiccyy  mmaakkiinngg  aanndd  ffuunnddiinngg  iinn  tthhiiss  aarreeaa..  TThhee  aaddvviissoorryy  aaccttiivviittyy  wwiillll  ffuurrtthheerr  rraaiissee  aawwaarreenneessss  aanndd  
ccaappaacciittyy  ooff  tthhee  sscciieennccee  aaccaaddeemmiieess  aanndd  ootthheerr  sscciieennttiiffiicc  oorrggaanniissaattiioonnss  oonn  tthheessee  ttooppiiccss..  AAddddiittiioonnaall  
iissssuueess  iiddeennttiiffiieedd  iinncclluuddeedd  tthhee  ffoolllloowwiinngg::  
••  HHiigghh  ccoossttss  ooff  ccoonnnneeccttiivviittyy,,  nneettwwoorrkk  aanndd  eeqquuiippmmeenntt  ccoossttss;;    
••  UUnneevveenn  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  tteecchhnnoollooggiiccaall  iinnffrraassttrruuccttuurree  rreellaatteedd  ttoo  tthhee  ddiiffffeerreenntt  sseeccttoorrss;;    
••  IInnssuuffffiicciieenntt  ggoovveerrnnmmeennttaall  aanndd  aaddmmiinniissttrraattiivvee  ssuuppppoorrtt  ffoorr  aacccceessss  bbyy  tthhee  rreesseeaarrcchh  aanndd  

eedduuccaattiioonn  ccoommmmuunniittyy  ttoo  IICCTT  iinnffrraassttrruuccttuurree;;  
••  LLiimmiitteedd  rreeggiioonnaall  ccoollllaabboorraattiioonn  eexxppeerriieennccee;;    
••  LLaacckk  ooff  sskkiilllleedd  hhuummaann  rreessoouurrcceess  aanndd  kknnoowwlleeddggee  ffoorr  iittss  iimmpplleemmeennttaattiioonn  aanndd  mmaaiinntteennaannccee;;  aanndd  
••  LLaanngguuaaggee  bbaarrrriieerrss  iinn  ddiivveerrssee  rreeggiioonnss  ssuucchh  aass  tthhee  CCaarriibbbbeeaann  aanndd  AAffrriiccaa..  
  
SSuucccceessssffuull  aapppprrooaacchheess  hhaavvee  iinncclluuddeedd::  
••  TThhee  eexxppeerriieennccee  iinn  tthhee  eessttaabblliisshhmmeenntt  aanndd  ooppeerraattiioonn  ooff  sseevveerraall  ssuucccceessssffuull  RREENNss;;  
••  CCrreeaattiioonn  ooff  rreeggiioonnaall  oorrggaanniissaattiioonnss  ttoo  ffaacciilliittaattee  tthhee  sshhaarriinngg  ooff  eexxppeerriieennccee  iinn  ccrreeaattiioonn  ooff  

rreeggiioonnaall  IICCTT  iinnffrraassttrruuccttuurree,,  ssuucchh  aass  tthhee  UUbbuunnttuunneett,,  CCooooppeerraacciióónn  LLaattiinnoo  AAmmeerriiccaannaa  ddee  RReeddeess  
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AAvvaannzzaaddaass  ((CCLLAARRAA))  ((LLaattiinn  AAmmeerriiccaann  CCooooppeerraattiioonn  ooff  AAddvvaanncceedd  NNeettwwoorrkkss)),,  tthhee  CCaarriibbbbeeaann  
KKnnoowwlleeddggee  aanndd  LLeeaarrnniinngg  NNeettwwoorrkk  ((CCKKLLNN)),,  aanndd  CC@@rriibbNNEETT;;  aanndd  

••  SShhaarriinngg  ooff  IICCTT  iinnvveessttmmeenntt  ccoossttss  aammoonngg  ddiiffffeerreenntt  ccoouunnttrriieess  oorr  iinnssttiittuuttiioonnss..  

TTaasskk  GGrroouupp  oonn  DDiiggiittaall  KKnnoowwlleeddggee  RReessoouurrcceess    
((CCoo--CChhaaiirrss::  MMss..  SSuussaann  VVeellddssmmaann,,  AASSSSAAff,,  SSoouutthh  AAffrriiccaa,,  aanndd  DDrr..  WWiilllliiaamm  AAnnddeerrssoonn,,  
PPrraaxxiiss110011,,  UUSSAA))  
  
TThhee  wwoorrkk  ppllaann  ffoorr  tthhee  TTaasskk  GGrroouupp  oonn  DDiiggiittaall  KKnnoowwlleeddggee  RReessoouurrcceess  iinncclluuddeess  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ffoouurr  
pprroojjeeccttss::  
  
11..  DDiiggiittiissaattiioonn  ooff  aannaalloogguuee  rreessoouurrcceess::    
AA  SSoouutthh  AAffrriiccaann  NNaattiioonnaall  RReesseeaarrcchh  FFoouunnddaattiioonn  ((NNRRFF))  pprroojjeecctt  iiss  ccuurrrreennttllyy  uunnddeerr  wwaayy..  TThhee  
UUggaannddaann  NNaattiioonnaall  AAccaaddeemmyy  ooff  SScciieennccee  ((UUNNAASS))  iiss  ppllaannnniinngg  aa  ssiimmiillaarr  ddiiggiittiissaattiioonn  iinniittiiaattiivvee  iinn  tthhee  
aarreeaa  ooff  hheeaalltthh  ddaattaa  aanndd  iinnffoorrmmaattiioonn..  

22..  OOppeenn  iinnssttiittuuttiioonnaall  rreeppoossiittoorriieess  ((OOIIRRss))::    
TThhee  NNeettwwoorrkk  ooff  AAffrriiccaann  SScciieennccee  AAccaaddeemmiieess  ((NNAASSAACC))  wwiillll  ccoooorrddiinnaattee  aa  pprroojjeecctt  iinn  ssuubb--SSaahhaarraann  
AAffrriiccaa  aanndd  ddeevveelloopp  aa  ppoorrttaall..  PPrroojjeecctt  pprrooppoossaallss  iinn  tthhiiss  aarreeaa  aallssoo  wweerree  pprreesseenntteedd  bbyy  CCuubbaa,,  
NNiiccaarraagguuaa,,  aanndd  JJaammaaiiccaa..  TThhee  CCaarriibbbbeeaann  SScciieennccee  UUnniioonn  aanndd  tthhee  AAccaaddeemmyy  ooff  SScciieenncceess  ooff  CCuubbaa  
((AACCCC))  ddeevveellooppeedd  tthhee  mmoosstt  ddeettaaiilleedd  pprrooppoossaall  iinn  tthhiiss  aarreeaa  ffoorr  tthhee  CCeennttrraall  AAmmeerriiccaann  aanndd  CCaarriibbbbeeaann  
rreeggiioonn,,  wwhhiicchh  pprrooppoosseedd  tthhee  ffoolllloowwiinngg  aaccttiioonnss::  
  
••  DDeetteerrmmiinnee  tthhee  ssttaattuuss  ooff  OOIIRRss  aanndd  OOAA  jjoouurrnnaallss  iinn  eeaacchh  ccoouunnttrryy,,  aanndd  tthhee  eexxiissttiinngg  ppoolliiccyy  ooff  tthhee  

sscciieennccee  aanndd  eedduuccaattiioonn  mmiinniissttrriieess  wwiitthh  rreeggaarrdd  ttoo  tthheessee  OOAA  mmeecchhaanniissmmss;;    
••  DDeevveelloopp  aa  ppllaann  ffoorr  iimmpplleemmeennttiinngg  aanndd  uussiinngg  OOIIRRss  eeffffeeccttiivveellyy  wwiitthhiinn  tthhee  nnaattiioonnaall  rreesseeaarrcchh  aanndd  

eedduuccaattiioonn  sseeccttoorrss;;    
••  CCaarrrryy  oouutt  aa  tteecchhnniiccaall  ttrraaiinniinngg  mmeeeettiinngg  ffoorr  CCeennttrraall  AAmmeerriiccaa  aanndd  tthhee  CCaarriibbbbeeaann  RReeggiioonn;;  aanndd  
••  CCrreeaattee  aa  rreeggiioonnaall  OOIIRR  nneettwwoorrkk  wwiitthh  rroobbuusstt  ccoonnnneeccttiioonnss  ttoo  tthhee  gglloobbaall  nneettwwoorrkk  
  
AAccttiioonn  GGooaall  
PPrreeppaarree  aann  
iinnttrroodduuccttoorryy  
ddooccuummeenntt    

TToo  ggiivvee  aa  bbrriieeff  oovveerrvviieeww  ooff  OOIIRRss..  TThhee  ddooccuummeenntt  wwiillll  bbee  pprreesseenntteedd  iinn  aa  ssiimmppllee  
ffoorrmmaatt,,  wwiitthh  cclleeaarr  aanndd  ccoonncciissee  iinnffoorrmmaattiioonn,,  iinn  oorrddeerr  ttoo  bbee  eeaassiillyy  uunnddeerrssttoooodd  bbyy  
tthhee  rreesseeaarrcchh,,  eedduuccaattiioonn,,  aanndd  sscciieennccee  ppoolliiccyy  ccoommmmuunniittiieess..    

DDeevveelloopp  ccoonnttaaccttss  
aanndd  ccoolllleecctt  
bbaacckkggrroouunndd  
iinnffoorrmmaattiioonn    

TToo  eessttaabblliisshh  aanndd  ddeevveelloopp::  
••  CCoonnttaaccttss  wwiitthh  ppoolliiccyy  aanndd  tteecchhnniiccaall  rreepprreesseennttaattiivveess  ffrroomm  sscciieennccee  aanndd  

eedduuccaattiioonn  mmiinniissttrriieess  aanndd  wwiitthh  IInnssttiittuuttoo  BBrraassiilleeiirroo  ddee  IInnffoorrmmaaççããoo  eemm  CCiiêênncciiaa  
ee  TTeeccnnoollooggiiaa  ((IIBBIICCTT))  ((BBrraazziilliiaann  IInnssttiittuuttee  ooff  IInnffoorrmmaattiioonn  SScciieennccee  aanndd  
TTeecchhnnoollooggyy))  

••  AA  wwiiddee  rraannggee  ooff  ccoonnttaaccttss  wwiitthhiinn  tthhee  rreesseeaarrcchh  aanndd  eedduuccaattiioonn  ccoommmmuunniittiieess  iinn  
eeaacchh  ccoouunnttrryy..  

AA  ffaacctt--ffiinnddiinngg  ssuurrvveeyy  sshhoouulldd  bbee  pprreeppaarreedd  ttoo  ddeetteerrmmiinnee  tthheeiirr  ccoooorrddiinnaattiioonn  aanndd  
tthheeiirr  iinntteerreessttss  iinn  tthhee  ccrreeaattiioonn  ooff  OOIIRR  nnaattiioonnaall  nneettwwoorrkkss  tthhaatt  mmaayy  bbee  lliinnkkeedd  ttoo  
ootthheerr  rreeggiioonnaall  OOIIRRss  aanndd  ttoo  ggaatthheerr  aass  mmuucchh  iinnffoorrmmaattiioonn  aass  ppoossssiibbllee  ffrroomm  bbootthh  
ssiiddeess  aass  ttoo  tthheeiirr  ppeerrcceeppttiioonn  ooff  iimmpplleemmeennttaattiioonn  iissssuueess  ((wwiilllliinnggnneessss,,  eexxppeecctteedd  
bbeenneeffiittss,,  eeccoonnoommiicc,,  tteecchhnniiccaall,,  ccoommmmuunniiccaattiioonn  iinnffrraassttrruuccttuurree  iissssuueess,,  eettcc..))  

FFoorrmm  aa  NNaattiioonnaall  
AAddvviissoorryy  GGrroouupp  
tthhaatt  wwiillll  aallssoo  bbee  aa  
ppaarrtt  ooff  tthhee  
rreeggiioonnaall  AAddvviissoorryy  
CCoouunncciill  

TToo  eexxaammiinnee  aallll  ccoolllleecctteedd  bbaacckkggrroouunndd  iinnffoorrmmaattiioonn  aanndd  ttoo  iiddeennttiiffyy  rreeqquuiirreemmeennttss  
aanndd  aaccttiioonnss  ttoo  mmoovvee  ffoorrwwaarrdd  
••  TToo  pprreeppaarree  aa  ddrraafftt  rreeppoorrtt  aanndd  pprreesseenntt  iitt  ffoorr  aapppprroovvaall..  TThhiiss  ddooccuummeenntt  wwiillll  

pprroovviiddee  aa  bbrriieeff  oovveerrvviieeww..  AA  wwoorrkk  ppllaann  wwiillll  bbee  ddrraafftteedd  ttoo  iinncclluuddee  ssppeecciiffiicc  
iinnffoorrmmaattiioonn  rreeggaarrddiinngg  iittss  eexxtteenntt  aanndd  llooccaattiioonn,,  pprrooppoosseedd  aaccttiioonnss  aanndd  
rreessppoonnssiibbiilliittiieess,,  rreessoouurrccee  rreeqquuiirreemmeennttss  aanndd  pprrooppoosseedd  ttiimmeessccaalleess  aanndd  
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AAccttiioonn  GGooaall  
oouuttccoommeess  

••  TToo  iimmpplleemmeenntt  tthhee  wwoorrkk  ppllaann  aanndd  ccrreeaattee  tthhee  OOIIRRss  uussiinngg  tthhee  IIBBIICCTT  ppllaattffoorrmm  
••  TToo  pprreeppaarree  aa  ssttrraatteeggyy  ddooccuummeenntt  tthhaatt  wwiillll  iiddeennttiiffyy  tthhee  eevvaalluuaattiioonn  ccrriitteerriiaa,,  

ttiimmiinngg  aanndd  pprroocceessss,,  aanndd  tthhaatt  wwiillll  ssuuggggeesstt  ssoommee  ppootteennttiiaall  aaccttiioonnss  iinn  ccaassee  ooff  
uunnddeessiirreedd  oouuttccoommeess  

••  TToo  ppuubblliisshh  aallll  ooff  tthhee  ddooccuummeennttss  ppeerrttaaiinniinngg  ttoo  tthhee  rreessuullttss  ooff  tthhee  pprroojjeecctt..  

TThhee  OOppeenn  IInnssttiittuuttiioonnaall  RReeppoossiittoorriieess  iinnffrraassttrruuccttuurree  nneettwwoorrkk  wwiillll  iinniittiiaallllyy  iinnvvoollvvee  tthhee  ccoouunnttrriieess  
rreepprreesseenntteedd  aatt  tthhee  22000088  HHaavvaannaa  wwoorrkksshhoopp,,  nnaammeellyy,,  NNiiccaarraagguuaa,,  GGuuaatteemmaallaa,,  CCuubbaa,,  JJaammaaiiccaa,,  aanndd  
tthhee  DDoommiinniiccaann  RReeppuubblliicc..  OOtthheerr  ccoouunnttrriieess  mmaayy  aallssoo  bbee  iinntteerreesstteedd  iinn  bbeeccoommiinngg  iinnvvoollvveedd,,  ddeeppeennddiinngg  
oonn  tthhee  aavvaaiillaabbiilliittyy  ooff  ffuunnddiinngg..  TThhee  ffiirrsstt  pphhaassee  sshhoouulldd  bbee  ccoommpplleetteedd  bbeeffoorree  tthhee  nneexxtt  SStteeeerriinngg  
CCoommmmiitttteeee  mmeeeettiinngg  iinn  22001100,,  iinncclluuddiinngg  ddiissccuussssiioonnss  aatt  tthhee  nnaattiioonnaall  lleevveellss,,  ccoolllleeccttiioonn  ooff  bbaacckkggrroouunndd  
iinnffoorrmmaattiioonn,,  tthhee  iinniittiiaall  ddrraafftt  rreeppoorrtt,,  aanndd  tthhee  ffoorrmmaattiioonn  ooff  nnaattiioonnaall  ggrroouuppss..    

TThheerreeaafftteerr,,  aa  tteecchhnniiccaall  ttrraaiinniinngg  mmeeeettiinngg  ffoorr  CCeennttrraall  AAmmeerriiccaa  aanndd  tthhee  CCaarriibbbbeeaann  RReeggiioonn  iiss  
pprrooppoosseedd  iinn  tthhee  sseeccoonndd  qquuaarrtteerr  ooff  22001100  ((ppeerrhhaappss  iinn  ccoonnjjuunnccttiioonn  wwiitthh  tthhee  nneexxtt  SStteeeerriinngg  
CCoommmmiitttteeee  mmeeeettiinngg  ooff  tthhee  IIAAPP  PPrrooggrraamm))  iinn  oorrddeerr  ttoo  eexxpplloorree  mmoorree  ddeeeeppllyy  tthhee  rreeqquuiirreemmeennttss  aanndd  
wwaayyss  ttoo  iimmpplleemmeenntt  OOIIRRss..  TThhee  ffiirrsstt  rreeppoossiittoorryy  iiss  eexxppeecctteedd  ttoo  bbee  ooppeerraattiioonnaall  iinn  22001111,,  pprroovviiddeedd  tthhaatt  
ffuunnddiinngg  iiss  aavvaaiillaabbllee..  

TThhee  eexxppeecctteedd  ppootteennttiiaall  iimmppaacctt  ooff  tthhee  pprroojjeecctt  iiss::  
••  TToo  ssttrreennggtthheenn  SS&&TT  ccaappaacciittyy  iinn  aallll  ccoouunnttrriieess  bbyy  eennhhaanncciinngg  aacccceessss  ttoo  aanndd  uussee  ooff  ddiiggiittaall  

kknnoowwlleeddggee  rreessoouurrcceess;;  
••  TToo  eennhhaannccee  tthhee  qquuaannttiittyy  aanndd  qquuaalliittyy  ooff  iinnffoorrmmaattiioonn  oonn  iissssuueess  ooff  sscciieennccee  aanndd  ssoocciieettyy  tthhaatt  iiss  

bbeeiinngg  eexxcchhaannggeedd  aammoonngg  AAccaaddeemmiieess  ooff  tthhiiss  rreeggiioonn;;  
••  TToo  bbuuiilldd  tthhee  ppoolliiccyy  aaddvviissoorryy  ccaappaacciittyy  ooff  tthhee  iinnddiivviidduuaall  AAccaaddeemmiieess;;  aanndd  
••  TToo  iimmpprroovvee  tthhee  ccooooppeerraattiioonn  aaccttiivviittiieess  iinn  sscciieennccee  aanndd  tteecchhnnoollooggyy  bbeettwweeeenn  CCeennttrraall  AAmmeerriiccaann  

aanndd  tthhee  CCaarriibbbbeeaann  AAccaaddeemmiieess//SS&&TT  aassssoocciiaattiioonnss,,  aass  wweellll  aass  ootthheerr  oorrggaanniissaattiioonnss  wwiitthh  ssiimmiillaarr  
oobbjjeeccttiivveess..  

This proposal will be refined further and enhanced to better fit the acceptance criteria of funding 
agencies, and possibly used as a model for proposals to be used for projects in other regions. 

33..    OOppeenn  kknnoowwlleeddggee  eennvviirroonnmmeennttss  ((OOKKEEss))::  
TThhiiss  pprroojjeecctt  eennttaaiillss  eexxppeerriimmeennttiinngg  wwiitthh  nneeww  iinntteerraaccttiivvee  ccaappaabbiilliittiieess  aanndd  ooppeenn  aacccceessss  ppuubblliisshhiinngg  oonn  
tthhee  wweebb..  TThhee  22000066  AASSSSAAff  rreeppoorrtt  oonn  sscchhoollaarrllyy  ppuubblliisshhiinngg  wwiillll  bbee  uusseedd  aass  aa  ppiilloott  pprroojjeecctt..  

44..    AAddvviissoorryy  ccoouunncciill  oonn  ooppeenn  kknnoowwlleeddggee  rreessoouurrcceess  iinn  ddeevveellooppiinngg  
ccoouunnttrriieess::  

TThhee  AAddvviissoorryy  CCoouunncciillss  iinn  eeaacchh  rreeggiioonn  sshhoouulldd  aaddddrreessss  tthhee  iimmppoorrttaannccee  ooff  ooppeenn  aacccceessss  iinn  tthhee  
ccoonntteexxtt  ooff  sscciieennccee  aanndd  ddeevveellooppmmeenntt,,  aass  wweellll  aass  pprroovviiddee  ppoolliiccyy  mmaakkeerrss  wwiitthh  tthhee  iinnffoorrmmaattiioonn  aabboouutt  
ssuucchh  mmeecchhaanniissmmss..  IItt  wwaass  aaggrreeeedd  tthhaatt  tthhee  AAddvviissoorryy  CCoouunncciillss  ccrreeaatteedd  uunnddeerr  tthhee  TTaasskk  GGrroouupp  oonn  
IInnffrraassttrruuccttuurree  wwoouulldd  aallssoo  iinncclluuddee  tthheessee  iissssuueess  ttoo  aavvooiidd  tthhee  ffoorrmmaattiioonn  ooff  ttoooo  mmaannyy  ggrroouuppss..  

PPaauull  UUhhlliirr  aanndd  DDaann  CCoohheenn  hhaavvee  iiddeennttiiffiieedd  iinnssttiittuuttiioonnss  iinnvvoollvveedd  iinn  tthhee  ttyyppee  ooff  wwoorrkk  ccoovveerreedd  iinn  tthhee  
ffoouurr  pprroojjeeccttss..  DDrr..  AAnnddeerrssoonn  vvoolluunntteeeerreedd  ttoo  ccrreeaattee  aa  ssoocciiaall  nneettwwoorrkk  mmaapp  ffoorr  tthhiiss  pprroojjeecctt  ((sseeee  
bbeellooww)),,  lliinnkkiinngg  wwiitthh  ootthheerr  oorrggaanniissaattiioonnss..  TThhiiss  wwiillll  hheellpp  iinn  vviissuuaalliissiinngg  tthhee  kkiinndd  ooff  ssoocciioo--tteecchhnniiccaall  
nneettwwoorrkk  wwee  aarree  ddeevveellooppiinngg  aanndd  tthhee  rreellaattiioonnsshhiippss  bbeettwweeeenn  iinnssttiittuuttiioonnss..    

55..    DDaattaa  iinntteeggrraattiioonn  ddeemmoonnssttrraattiioonn  pprroojjeeccttss::  
AAccttiioonn  oonn  tthhiiss  pprroojjeecctt  wwaass  ddeeffeerrrreedd  uunnttiill  ssoommeettiimmee  iinn  22001100..    
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SSoocciiaall  NNeettwwoorrkk  DDiiaaggrraamm  ooff  IIAAPP  PPrrooggrraammmm  
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FFuullll  RReeppoorrtt  
  
DDAAYY  11  ((1111  MMAAYY  22000099))  
  
11..  SSEESSSSIIOONN  11::  OOVVEERRVVIIEEWW  OOFF  IIAAPP  PPRROOGGRRAAMMMMEE  AANNDD  PPRREESSEENNTTAATTIIOONN  OOFF  

AACCTTIIVVIITTIIEESS  IINN  YYEEAARR  OONNEE  
CChhaaiirr::  PPrrooff..  MMiicchhaaeell  CClleegggg  ((UUSS  NNAASS))  

  
11..11  WWeellccoommiinngg  rreemmaarrkkss  aanndd  iinnttrroodduuccttiioonnss  ((PPrrooff..  RRoosseeaannnnee  DDiiaabb,,  AASSSSAAff))  
  
PPrrooff..  RRoosseeaannnnee  DDiiaabb  ((EExxeeccuuttiivvee  OOffffiicceerr  ooff  tthhee  AAccaaddeemmyy  ooff  SScciieennccee  ooff  SSoouutthh  AAffrriiccaa))  wweellccoommeedd  
eevveerryyoonnee  ttoo  tthhee  mmeeeettiinngg..  SShhee  ppaarrttiiccuullaarrllyy  tthhaannkkeedd  MMrr  UUhhlliirr  ooff  tthhee  UUSS  NNaattiioonnaall  AAccaaddeemmiieess  ooff  
SScciieennccee  ((NNAASS))  ffoorr  ddrriivviinngg  tthhee  iinniittiiaattiivvee  aanndd  ggeettttiinngg  ffuunnddiinngg  ffrroomm  tthhee  IInntteerrAAccaaddeemmyy  PPaanneell  ((IIAAPP))..  
SShhee  nnootteedd  tthhaatt  tthhee  AAccaaddeemmyy  ooff  SScciieennccee  ooff  SSoouutthh  AAffrriiccaa  ((AASSSSAAff))  ssttrroonnggllyy  ssuuppppoorrttss  tthhee  iinniittiiaattiivvee,,  
wwhhiicchh  aaccccoorrddss  cclloosseellyy  wwiitthh  tthhee  ggooaallss  ooff  tthhee  AASSSSAAff  SScchhoollaarrllyy  PPuubblliisshhiinngg  PPrrooggrraammmmee,,  wwhhiicchh  hhaadd  
ppuubblliisshheedd  aa  rreeppoorrtt  oonn  ssttrraatteeggiicc  sscchhoollaarrllyy  ppuubblliisshhiinngg  iinn  22000066..  OOnnee  ooff  oobbjjeeccttiivveess  ooff  tthhee  rreeppoorrtt  hhaadd  
bbeeeenn  ttoo  pprroommoottee  aann  ooppeenn  aacccceessss  ppllaattffoorrmm  ffoorr  SSoouutthh  AAffrriiccaann  sscchhoollaarrllyy  jjoouurrnnaallss..  DDuurriinngg  tthhee  nneexxtt  
ffeeww  wweeeekkss,,  AASSSSAAff  wwoouulldd  llaauunncchh  aa  ppiilloott  pprroojjeecctt  ttoo  ppuubblliisshh  tthhee  SSoouutthh  AAffrriiccaann  JJoouurrnnaall  ooff  SScciieennccee  iinn  
ooppeenn  aacccceessss..    
  
TThhiiss  wwaass  tthhee  sseeccoonndd  mmeeeettiinngg  ooff  tthhee  SStteeeerriinngg  CCoommmmiitttteeee;;  tthhee  ffiirrsstt  mmeeeettiinngg  hhaadd  bbeeeenn  hheelldd  iinn  
SShhaanngghhaaii,,  CChhiinnaa  iinn  22000088..  TThhee  ttwwoo  ttaasskk  ggrroouuppss  ––  tthhee  TTaasskk  GGrroouupp  oonn  DDiiggiittaall  KKnnoowwlleeddggee  
IInnffrraassttrruuccttuurree  aanndd  tthhee  TTaasskk  GGrroouupp  oonn  DDiiggiittaall  KKnnoowwlleeddggee  RReessoouurrcceess  ––  mmeett  ffoorr  tthhee  ffiirrsstt  ttiimmee..    
  
PPrrooff..  DDiiaabb  ppaarrttiiccuullaarrllyy  tthhaannkkeedd  MMss  SSuussaann  VVeellddssmmaann  ((DDiirreeccttoorr::  AASSSSAAff  SScchhoollaarrllyy  PPuubblliisshhiinngg  UUnniitt,,  
AASSSSAAff))  ffoorr  oorrggaanniissiinngg  tthhee  wwoorrkksshhoopp..  PPrrooff..  DDiiaabb  aappoollooggiisseedd  tthhaatt  ccoonnfflliiccttiinngg  ccoommmmiittmmeennttss  wwoouulldd  
pprreevveenntt  hheerr  ffrroomm  bbeeiinngg  aabbllee  ttoo  aatttteenndd  tthhee  ffuullll  mmeeeettiinngg..  
  
11..22  RReevviieeww  ooff  tthhee  bbaacckkggrroouunndd  ooff  tthhee  IIAAPP  pprrooggrraammmmee  ((PPrrooff..  MMiicchhaaeell  CClleegggg,,  UUSS  NNAASS))  
  
TThhee  UUSS  NNaattiioonnaall  AAccaaddeemmiieess  ooff  SScciieennccee  iiss  aa  pprriivvaattee  oorrggaanniissaattiioonn  aanndd  iiss  nnoott  ppaarrtt  ooff  tthhee  UUSS  
ggoovveerrnnmmeenntt,,  aalltthhoouugghh  iitt  ccoonndduuccttss  mmaannyy  ppoolliiccyy  ssttuuddiieess  oonn  iissssuueess  ooff  mmaajjoorr  nnaattiioonnaall  aanndd  
iinntteerrnnaattiioonnaall  ccoonncceerrnn  aanndd  ppuubblliisshheess  aabboouutt  220000  ffuullll--lleennggtthh  rreeppoorrttss  aa  yyeeaarr..  TThhee  UUSS  NNAASS  ssttrroonnggllyy  
bbeelliieevveess  iinn  mmaakkiinngg  ccoonntteenntt  aavvaaiillaabbllee  ttoo  ppeeooppllee  iinn  tthhee  ddeevveellooppiinngg  wwoorrlldd..  TThhee  rreeppoorrttss  aarree  ffrreeeellyy  
aavvaaiillaabbllee  eelleeccttrroonniiccaallllyy  oonnlliinnee  ttoo  ppeeooppllee  ffrroomm  114433  ddeevveellooppiinngg  ccoouunnttrriieess  aarroouunndd  tthhee  wwoorrlldd..  TThhee  
sscciieennttiiffiicc  jjoouurrnnaall  ppuubblliisshheedd  bbyy  tthhee  NNAASS,,  PPrroocceeeeddiinnggss  ooff  tthhee  NNAASS,,  iiss  aallssoo  ffrreeeellyy  aavvaaiillaabbllee  oonnlliinnee..  
TThhee  NNAASS  iiss  ccoommmmiitttteedd  ttoo  ‘‘kknnoowwlleeddggee  eeqquuiittyy’’,,  wwhhiicchh  hhaass  ttwwoo  ddiimmeennssiioonnss::  ((11))  aacccceessss  ttoo  kknnoowwlleeddggee  
rreessoouurrcceess  tthheemmsseellvveess  aanndd  ((22))  iinnffrraassttrruuccttuurree  tthhaatt  wwoouulldd  eennaabbllee  aacccceessss..    
  
TThhiiss  mmeeeettiinngg  iiss  ppaarrttllyy  aann  oouuttggrroowwtthh  ooff  aa  pprrooggrraammmmee  ooff  tthhee  IInntteerrAAccaaddeemmyy  PPaanneell  oonn  IInntteerrnnaattiioonnaall  
IIssssuueess  ((IIAAPP)),,  aa  gglloobbaall  nneettwwoorrkk  ooff  sscciieennccee  aaccaaddeemmiieess  iinn  112200  ccoouunnttrriieess  bbaasseedd  iinn  TTrriieessttee,,  IIttaallyy..  TThhee  
IIAAPP  wwaass  eessttaabblliisshheedd  aabboouutt  1155  yyeeaarrss  aaggoo  bbeeccaauussee  mmaannyy  ooff  tthhee  sscciieennccee  aaccaaddeemmiieess  ooff  tthhee  wwoorrlldd  
wweerree  ccoonncceerrnneedd  aabboouutt  gglloobbaall  ppooppuullaattiioonn  ggrroowwtthh  aanndd  iittss  iimmppaacctt  oonn  tthhee  ffuuttuurree  ooff  hhuummaanniittyy..  AA  
nnuummbbeerr  ooff  aaccaaddeemmiieess  ((iinncclluuddiinngg  IInnddiiaa,,  tthhee  RRooyyaall  SSoocciieettyy  aanndd  tthhee  UUSS  NNAASS))  ccoollllaabboorraatteedd  iinn  wwrriittiinngg  
aa  wwhhiittee  ppaappeerr  oonn  iissssuueess  ooff  ppooppuullaattiioonn  ggrroowwtthh..  OOnnee  ooff  tthhee  nnoovveell  mmeessssaaggeess  ooff  tthhee  wwhhiittee  ppaappeerr  
((wwhhiicchh  rreemmaaiinnss  vveerryy  rreelleevvaanntt  ttooddaayy))  iiss  tthhaatt  aa  kkeeyy  ttoo  mmaannaaggiinngg  gglloobbaall  ppooppuullaattiioonn  ggrroowwtthh  iiss  tthhee  
eemmppoowweerrmmeenntt  ooff  wwoommeenn..  TThhee  ssuucccceessssffuull  eexxppeerriieennccee  ooff  wwoorrkkiinngg  ttooggeetthheerr  oonn  tthhee  wwhhiittee  ppaappeerr  lleedd  
ttoo  tthhee  ccrreeaattiioonn  ooff  aa  gglloobbaall  nneettwwoorrkk  ooff  sscciieennccee  aaccaaddeemmiieess,,  tthhee  IIAAPP..    
  
SSiinnccee  iittss  iinncceeppttiioonn,,  tthhee  pprriimmaarryy  ggooaall  ooff  tthhee  IIAAPP  hhaass  bbeeeenn  tthhee  eemmppoowweerrmmeenntt  ooff  sscciieennccee  
ccoommmmuunniittiieess  bbyy  ssttrreennggtthheenniinngg  aanndd  iimmpprroovviinngg  tthhee  ccaappaabbiilliittiieess  ooff  sscciieennccee  aaccaaddeemmiieess  eessppeecciiaallllyy  iinn  
tthhee  ddeevveellooppiinngg  wwoorrlldd..  TThhee  IIAAPP  iiss  bbaasseedd  iinn  TTrriieessttee,,  IIttaallyy,,  aanndd  tthhee  IIttaalliiaann  ggoovveerrnnmmeenntt  pprroovviiddeess  
€€880000  000000  ppeerr  yyeeaarr,,  wwhhiicchh  iiss  uusseedd  ttoo  uunnddeerrwwrriittee  aa  sseerriieess  ooff  pprrooggrraammmmeess,,  oonnee  ooff  wwhhiicchh  iiss  tthhee  IIAAPP  
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pprrooggrraammmmee  oonn  DDiiggiittaall  KKnnoowwlleeddggee  RReessoouurrcceess  aanndd  IInnffrraassttrruuccttuurree  iinn  DDeevveellooppiinngg  CCoouunnttrriieess,,  uunnddeerr  
tthhee  aauussppiicceess  ooff  wwhhiicchh  tthhee  ccuurrrreenntt  mmeeeettiinngg  iiss  bbeeiinngg  hheelldd..  
  
TThhee  IIAAPP  bbeelliieevveess  tthhaatt  bbuuiillddiinngg  tthhee  ccaappaabbiilliittiieess  ooff  sscciieennccee  ccoommmmuunniittiieess  iinn  tthhee  ddeevveellooppiinngg  wwoorrlldd  iiss  
kkeeyy  ttoo  mmaannaaggiinngg  mmaannyy  ooff  tthhee  mmaajjoorr  gglloobbaall  iissssuueess  tthhaatt  wwiillll  ccoonnffrroonntt  tthhee  wwoorrlldd  oovveerr  tthhee  nneexxtt  3300  ttoo  
4455  yyeeaarrss,,  iinncclluuddiinngg  eeccoonnoommiicc  ddeevveellooppmmeenntt,,  gglloobbaall  wwaarrmmiinngg,,  wwaatteerr  rreessoouurrccee  sshhoorrttaaggeess,,  ffoooodd  
sseeccuurriittyy  aanndd  bbiiooddiivveerrssiittyy  lloossss..  AAddddrreessssiinngg  tthheessee  iissssuueess  ddeeppeennddss  oonn  mmaakkiinngg  tthhee  bbeesstt  uussee  iinn  tthhee  
sscciieennccee  ppoolliiccyy  ccoonntteexxtt  ooff  eexxiissttiinngg  gglloobbaall  sscciieennttiiffiicc  kknnoowwlleeddggee..  TThhee  IIAAPP  hhaass  pprrooggrraammmmeess  ttoo  
ssuuppppoorrtt  tthhiiss  oobbjjeeccttiivvee..  
  
TThhee  IIAAPP  pprrooggrraammmmee  oonn  DDiiggiittaall  KKnnoowwlleeddggee  RReessoouurrcceess  aanndd  IInnffrraassttrruuccttuurree  iinn  DDeevveellooppiinngg  CCoouunnttrriieess  
wwaass  iinniittiiaatteedd  ssiixx  yyeeaarrss  aaggoo  aanndd  iiss  lleedd  bbyy  tthhee  UUSS  NNAASS..  PPaauull  UUhhlliirr  iimmpplleemmeenntteedd  aanndd  ccoonnttiinnuueess  ttoo  
lleeaadd  tthhee  pprrooggrraammmmee  ttooggeetthheerr  wwiitthh  ppaarrttnneerr  aaccaaddeemmiieess  aarroouunndd  tthhee  wwoorrlldd,,  nnaammeellyy  AASSSSAAff,,  tthhee  
UUggaannddaann  AAccaaddeemmyy  ooff  SScciieenncceess,,  tthhee  NNeettwwoorrkk  ooff  AAffrriiccaann  AAccaaddeemmiieess  ooff  SScciieenncceess  ((NNAASSAACC)),,  tthhee  
CChhiinneessee  AAccaaddeemmyy  ooff  SScciieenncceess,,  tthhee  IInnddiiaann  NNaattiioonnaall  AAccaaddeemmyy  ooff  SScciieenncceess,,  tthhee  AAccaaddeemmyy  ooff  
SScciieenncceess  ooff  CCuubbaa,,  aanndd  tthhee  CCaarriibbbbeeaann  SScciieennttiiffiicc  UUnniioonn  ((CCSSUU))..  
  
11..33  IIAAPP  PPrrooggrraammmmee  oonn  DDiiggiittaall  KKnnoowwlleeddggee  RReessoouurrcceess  aanndd  IInnffrraassttrruuccttuurree  iinn  DDeevveellooppiinngg  

CCoouunnttrriieess::  SSuummmmaarryy  ooff  YYeeaarr  OOnnee  aaccttiivviittiieess  aanndd  oobbjjeeccttiivveess  ooff  tthhiiss  mmeeeettiinngg  ((PPaauull  
UUhhlliirr,,  UUSS  NNAASS))  

  
MMrr  UUhhlliirr  rreeppoorrtteedd  oonn  tthhee  aaccttiivviittiieess  dduurriinngg  tthhee  ffiirrsstt  yyeeaarr  ooff  tthhee  PPrrooggrraammmmee  oonn  DDiiggiittaall  KKnnoowwlleeddggee  
RReessoouurrcceess  aanndd  IInnffrraassttrruuccttuurree  iinn  DDeevveellooppiinngg  CCoouunnttrriieess..  TThhee  pprrooggrraammmmee  hhaadd  bbeeeenn  ffuunnddeedd  aanndd  
iinniittiiaatteedd  aatt  tthhee  bbeeggiinnnniinngg  ooff  22000088  aanndd  aann  oorrggaanniissaattiioonnaall  mmeeeettiinngg  ooff  tthhee  sstteeeerriinngg  ccoommmmiitttteeee  hhaadd  
bbeeeenn  hheelldd  iinn  SShhaanngghhaaii,,  CChhiinnaa,,  iinn  MMaayy  22000088..  AAtt  tthhaatt  mmeeeettiinngg,,  aarreeaass  ooff  iinntteerreesstt  hhaadd  bbeeeenn  iiddeennttiiffiieedd,,  
aass  wweellll  aass  tthhee  ppeeooppllee  tthhaatt  wwoouulldd  wwoorrkk  oonn  tthhee  vvaarriioouuss  aassppeeccttss::  ((11))  iinnffrraassttrruuccttuurree  aanndd  ((22))  
iinnffoorrmmaattiioonn  rreessoouurrcceess..  TTwwoo  ttaasskk  ggrroouuppss  hhaadd  bbeeeenn  ffoorrmmeedd..  MMoosstt  ooff  tthhee  ddeelleeggaatteess  aatt  tthhee  pprreesseenntt  
mmeeeettiinngg  bbeelloonngg  ttoo  oonnee  oorr  tthhee  ootthheerr  ooff  tthheessee..  AA  rreeppoorrtt  ooff  tthhee  SShhaanngghhaaii  mmeeeettiinngg  hhaadd  bbeeeenn  iissssuueedd  
aanndd  wwaass  aavvaaiillaabbllee  oonn  tthhee  IIAAPP  wweebbssiittee..    
  
TThhee  ootthheerr  mmaajjoorr  aaccttiivviittyy  hhaadd  bbeeeenn  aa  ttwwoo--ddaayy  iinntteerrnnaattiioonnaall  wwoorrkksshhoopp  oonn  ooppeenn  aacccceessss  ttoo  sscciieennttiiffiicc  
lliitteerraattuurree  aanndd  ootthheerr  ddiiggiittaall  sscciieennttiiffiicc  iinnffoorrmmaattiioonn  rreessoouurrcceess  iinn  tthhee  CCeennttrraall  AAmmeerriiccaann  aanndd  CCaarriibbbbeeaann  
rreeggiioonn  iinn  SSeepptteemmbbeerr  22000088..  AA  rreeppoorrtt  ooff  tthhee  wwoorrkksshhoopp  wwaass  aavvaaiillaabbllee..  TThhee  mmeeeettiinngg  hhaadd  iinnvvoollvveedd  
sstteeeerriinngg  ccoommmmiitttteeee  mmeemmbbeerrss  ffrroomm  LLaattiinn  AAmmeerriiccaa  aass  wweellll  aass  ppaarrttiicciippaannttss  ffrroomm  tthhee  UUSS  aanndd  EEuurrooppee..  
TThhee  mmeeeettiinngg  hhaadd  bbeeeenn  uusseedd  aass  aann  oorrggaanniissiinngg  mmeeeettiinngg  ffoorr  tthhee  ssuubbrreeggiioonn..  AArreeaass  ooff  iinntteerreesstt  aanndd  
oorrggaanniissaattiioonnss//ppeeooppllee  wweerree  iiddeennttiiffiieedd..  PPrreesseennttaattiioonnss  wweerree  mmaaddee  oonn  bbeehhaallff  ooff  RReeddCCLLAARRAA  ((tthhee  
hhiigghh--ssppeeeedd  rreesseeaarrcchh  aanndd  eedduuccaattiioonn  nneettwwoorrkk  iinn  LLaattiinn  AAmmeerriiccaa)),,  IIBBIICCTT,,  eeIIFFLL,,  ee--SSDDDDCC  ((aann  
oorrggaanniissaattiioonn  oonn  sscciieennttiiffiicc  ddaattaa  iinn  ddeevveellooppiinngg  ccoouunnttrriieess  wwhhiicchh  iiss  oonnee  ooff  tthhee  ccoommmmuunniittiieess  ooff  iinntteerreesstt  
ooff  tthhee  UUNN  GGlloobbaall  AAlllliiaannccee  oonn  IICCTT  ffoorr  DDeevveellooppmmeenntt  ((UUNNGGAAIIDD)),,  aann  oouuttggrroowwtthh  ooff  tthhee  WWoorrlldd  SSuummmmiitt  
oonn  tthhee  IInnffoorrmmaattiioonn  SSoocciieettyy,,  tthhee  eexxeeccuuttiivvee  ccoommmmiitttteeee  ooff  wwhhiicchh  PPaauull  UUhhlliirr  ccoo--cchhaaiirrss..  AA  nnuummbbeerr  ooff  
oorrggaanniissaattiioonnss  wweerree  rreepprreesseenntteedd,,  wwiitthh  ccoommmmoonn  ppuurrppoosseess  aanndd  iinntteerreessttss,,  wwiitthh  wwhhiicchh  tthhee  IIAAPP  wwiisshheess  
ttoo  ppaarrttnneerr  iinn  tthhee  pprrooggrraammmmee  iinn  oorrddeerr  ttoo  lleevveerraaggee  rreessoouurrcceess,,  aavvooiidd  dduupplliiccaattiioonn  aanndd  pprroommoottee  
ccoommmmoonn  eeffffoorrtt..  
  
PPrrooppoossaallss  ffoorr  aaccttiioonn  wweerree  mmaaddee  bbyy  CCuubbaa,,  NNiiccaarraagguuaa  aanndd  JJaammaaiiccaa..  OOtthheerr  pprroojjeeccttss  pprrooppoosseedd  iinn  
LLaattiinn  AAmmeerriiccaa  iinncclluuddee  tthhee  IInntteerrAAmmeerriiccaann  DDeevveellooppmmeenntt  BBaannkk  ((IIDDBB))  pprrooppoossaallss  ffoorr  NNiiccaarraagguuaa  aanndd  
CChhiillee  oonn  tthhee  KKnnoowwlleeddggee  EEccoonnoommyy,,  aass  wweellll  aass  tthhee  pprrooppoossaall  oonn  NNiiccaarraagguuaann  HHyyddrroommeetteeoorroollooggiiccaall  
DDaattaa,,  wwhhiicchh  iiss  ppeennddiinngg  ffuunnddiinngg..    
  
AAnn  IIAAPP  pprrooggrraammmmee  hhoommee  ppaaggee  hhaadd  bbeeeenn  ccrreeaatteedd  oonn  tthhee  IIAAPP  wweebbssiittee  aanndd  DDaann  CCoohheenn  hhaadd  
rreecceennttllyy  ccrreeaatteedd  aann  IIAAPP  pprrooggrraammmmee  wwiikkii,,  wwhhiicchh  wwoouulldd  bbee  uusseedd  ffoorr  ccoommmmuunniiccaattiioonn  aanndd  uuppllooaaddiinngg  
ooff  ddooccuummeennttss  ooff  ccoommmmoonn  iinntteerreesstt..  DDeelleeggaatteess  wweerree  iinnvviitteedd  ttoo  aadddd  ppeerrssoonnaall  ccoonnttaacctt  iinnffoorrmmaattiioonn  
aanndd  hhoommee  ppaaggee  wweebbssiitteess..  TThhiiss  wwoouulldd  bbee  uusseedd  aass  aa  vveehhiiccllee  ffoorr  ffuurrtthheerr  iinntteerraaccttiioonn  bbeettwweeeenn  
mmeeeettiinnggss..    
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SSttaaffffiinngg  aatt  tthhee  NNAASS  ttoo  ssuuppppoorrtt  tthhee  pprrooggrraammmmee  hhaadd  nnoott  bbeeccoommee  aavvaaiillaabbllee  uunnttiill  tthhee  ssttaarrtt  ooff  22000099..  
DDaann  CCoohheenn  hhaadd  bbeeeenn  sseeccoonnddeedd  ffrroomm  tthhee  LLiibbrraarryy  ooff  CCoonnggrreessss  ffoorr  aa  yyeeaarr  ffrroomm  JJaannuuaarryy  22000099,,  aanndd  
ccoonnttiinnuueedd  ssttaaffff  ssuuppppoorrtt  ffoorr  tthhee  pprrooggrraammmmee  tthheerreeaafftteerr  wwaass  ppllaannnneedd..  DDuurriinngg  tthhee  UUSS  wwiinntteerr,,  aa  
rreesseeaarrcchh  ffeellllooww  aassssiisstteedd  bbyy  wwoorrkkiinngg  oonn  tthhee  wwoorrkkppllaannss  ffoorr  tthhee  ttaasskk  ggrroouuppss  aanndd  ccoonndduuccttiinngg  
rreesseeaarrcchh..  AAnnootthheerr  rreesseeaarrcchh  ffeellllooww  wwaass  eexxppeecctteedd  dduurriinngg  tthhee  ssuummmmeerr..  TThhee  ssttaaffffiinngg  aatt  tthhee  NNAASS  wwaass  
nnooww  ccoonnssiiddeerreedd  ssuuffffiicciieenntt  ttoo  ssuuppppoorrtt  tthhee  vvaarriioouuss  pprroojjeeccttss..    
  
DDrraafftt  wwoorrkk  ppllaannss  hhaadd  bbeeeenn  ddeevveellooppeedd  ffoorr  tthhee  ttaasskk  ggrroouuppss;;  tthheessee  hhaadd  bbeeeenn  ddiissttrriibbuutteedd  ttoo  sstteeeerriinngg  
ccoommmmiitttteeee  mmeemmbbeerrss  aanndd  aarree  aavvaaiillaabbllee  oonn  tthhee  wwiikkii..  DDeettaaiilleedd  pprroojjeecctt  wwoorrkkppllaannss  wwoouulldd  bbee  
ddiissccuusssseedd  iinn  tthhee  bbrreeaakkaawwaayy  ggrroouuppss  aatt  tthhee  pprreesseenntt  mmeeeettiinngg..  NNuummeerroouuss  ssiittee  mmeeeettiinnggss  hhaadd  bbeeeenn  
hheelldd  wwiitthh  pprroojjeecctt  oorrggaanniissaattiioonn  rreepprreesseennttaattiivveess  aanndd  ffuunnddeerrss,,  ppaarrttiiccuullaarrllyy  tthhee  iinntteerr--AAmmeerriiccaann  BBaannkk  
ffoorr  tthhee  LLaattiinn  AAmmeerriiccaann  aaccttiivviittiieess..  AA  rreessoouurrccee  ddooccuummeenntt  ffoorr  ooppeenn  iinnssttiittuuttiioonnaall  rreeppoossiittoorriieess  hhaadd  bbeeeenn  
ccoommpplleetteedd  aanndd  iiss  aavvaaiillaabbllee  oonn  tthhee  wwiikkii..  TThhee  pprreesseenntt  mmeeeettiinngg  hhaadd  bbeeeenn  jjooiinnttllyy  oorrggaanniisseedd  wwiitthh  
AASSSSAAff  aass  tthhee  sseeccoonndd  mmeeeettiinngg  ooff  tthhee  sstteeeerriinngg  ccoommmmiitttteeee  aanndd  tthhee  ffiirrsstt  jjooiinntt  mmeeeettiinngg  ooff  tthhee  ttwwoo  ttaasskk  
ggrroouuppss..  TThheerree  hhaadd  tthhuuss  bbeeeenn  ccoonnssiiddeerraabbllee  aaccttiivviittyy  oovveerr  tthhee  llaasstt  ffoouurr  mmoonntthhss  iinn  ppaarrttiiccuullaarr,,  bbuutt  
tthheerree  wwaass  ssttiillll  mmuucchh  ttoo  ddoo,,  ffoorr  wwhhiicchh  ccoommmmiittmmeenntt  wwaass  rreeqquuiirreedd  ffrroomm  tthhoossee  tthhaatt  wwoouulldd  hheellpp  
iimmpplleemmeenntt  tthhee  pprroojjeeccttss  aaggrreeeedd  uuppoonn  aatt  tthhee  pprreesseenntt  mmeeeettiinngg..  
  
TThhee  oobbjjeeccttiivveess  ooff  tthhiiss  mmeeeettiinngg  wweerree  tthhuuss  ttoo::  
••  RReevviieeww  aaccttiivviittiieess  ooff  YYeeaarr  OOnnee,,  pprriimmaarriillyy  bbyy  ddiissccuussssiinngg  tthhee  ppllaannss  ddeevveellooppeedd  ffoorr  tthhee  ttwwoo  ttaasskk  

ggrroouuppss  aanndd  tthhee  ssuubb--pprroojjeeccttss  ooff  eeaacchh  
••  PPllaann  aaccttiivviittiieess  ffoorr  YYeeaarr  TTwwoo,,  iinncclluuddiinngg::  
••  DDeettaaiilleedd  wwoorrkk  ppllaannss  ffoorr  eeaacchh  pprroojjeecctt  ((ffuurrtthheerr  eellaabboorraattiioonn  ooff  wwhhoo,,  wwhhaatt,,  wwhheerree,,  wwhheenn,,  wwhhyy,,  aanndd  

hhooww))  
••  CCoonnffiirrmmaattiioonn  ooff  pprroojjeecctt  pprriinncciippaallss  aanndd  tteeaammss  
••  IIddeennttiiffiiccaattiioonn  ooff  ffuunnddiinngg  rreeqquuiirreemmeennttss  aanndd  ssoouurrcceess..  SSoommee  ffuunnddiinngg  pprrooppoossaallss  hhaadd  aallrreeaaddyy  

bbeeeenn  ssuubbmmiitttteedd..  
••  PPrriioorriittiissaattiioonn  ooff  wwoorrkk,,  iinncclluuddiinngg  ttaakkiinngg  aaddvvaannttaaggee  ooff  tthhee  ooppppoorrttuunniittyy  ffoorr  ccoollllaabboorraattiioonn  wwiitthh  

oorrggaanniissaattiioonnss  ddooiinngg  ssiimmiillaarr  wwoorrkk..  
  
DDeelleeggaatteess  wweerree  uurrggeedd  ttoo  ttaakkee  aaddvvaannttaaggee  ooff  tthhee  ooppppoorrttuunniittyy  ooff  bbeeiinngg  ttooggeetthheerr  aatt  tthhee  pprreesseenntt  
mmeeeettiinngg  ttoo  ddiissccuussss  tthhee  ddeettaaiillss  ooff  pprroojjeeccttss  aanndd  mmoovvee  ffoorrwwaarrdd  oonn  ccoommmmoonn  oobbjjeeccttiivveess..  
  
11..44  RReeppoorrtt  ffrroomm  IIAAPP  wwoorrkksshhoopp  aanndd  ppllaannnniinngg  mmeeeettiinngg  iinn  HHaavvaannaa,,  CCuubbaa  ((AAlleejjaannddrroo  

CCaabbaalllleerroo  RRiivveerroo,,  AAccaaddeemmyy  ooff  SScciieenncceess  ooff  CCuubbaa))  
  
AAtt  tthhee  ffiirrsstt  sstteeeerriinngg  ccoommmmiitttteeee  mmeeeettiinngg  iinn  SShhaanngghhaaii,,  CChhiinnaa,,  oonnee  ooff  tthhee  aaggrreeeedd  aaccttiioonnss  wwaass  ttoo  hhoolldd  
aann  IInntteerrnnaattiioonnaall  WWoorrkksshhoopp  oonn  OOppeenn  AAvvaaiillaabbiilliittyy  ttoo  DDiiggiittaall  SScciieennttiiffiicc  IInnffoorrmmaattiioonn  RReessoouurrcceess  iinn  
CCeennttrraall  AAmmeerriiccaa  aanndd  tthhee  CCaarriibbbbeeaann..  TThhee  wwoorrkksshhoopp  ttooookk  ppllaaccee  iinn  HHaavvaannaa  CCuubbaa  ffrroomm  33––55  
SSeepptteemmbbeerr  22000088..  TThhee  mmaaiinn  ssuubbjjeeccttss  wweerree  ooppeenn  aacccceessss  ttoo  sscciieennttiiffiicc  lliitteerraattuurree,,  rreesseeaarrcchh  aanndd  
eedduuccaattiioonnaall  nneettwwoorrkkss  aanndd  iinnssttiittuuttiioonnaall  rreeppoossiittoorriieess..  TThhee  mmaaiinn  oorrggaanniisseerr  wwaass  tthhee  AAccaaddeemmyy  ooff  
SScciieenncceess  ooff  CCuubbaa  ((AACCCC)),,  aanndd  tthhee  mmaaiinn  ssppoonnssoorrss  wweerree  tthhee  IIAAPP,,  IInntteerrAAmmeerriiccaann  NNeettwwoorrkk  ooff  
AAccaaddeemmiieess  ooff  SScciieenncceess  ((IIAANNAASS)),,  OOppeenn  SSoocciieettyy  IInnssttiittuuttee  ((OOSSII))  aanndd  SScciieennccee  CCoommmmoonnss  ((SSCC))..  TThhee  
eevveenntt  iinncclluuddeedd  aa  ttwwoo--ddaayy  wwoorrkksshhoopp  aanndd  aa  oonnee--ddaayy  IIAAPP  ccoooorrddiinnaattiinngg  mmeeeettiinngg  ffoorr  CCeennttrraall  AAmmeerriiccaa  
aanndd  tthhee  CCaarriibbbbeeaann  rreeggiioonn..  TThheerree  wweerree  6611  ppaarrttiicciippaannttss,,  2211  ooff  wwhhoomm  wweerree  ffrroomm  ccoouunnttrriieess  ootthheerr  
tthhaann  CCuubbaa,,  mmoossttllyy  ffrroomm  tthhee  aaccaaddeemmiieess  ooff  sscciieenncceess  aanndd  sscciieennttiiffiicc  aanndd  tteecchhnniiccaall  oorrggaanniissaattiioonnss  iinn  
CCeennttrraall  AAmmeerriiccaa  aanndd  tthhee  CCaarriibbbbeeaann  iinncclluuddiinngg  CCLLAARRAA,,  BBIIRREEMMEE  ((LLaattiinn  AAmmeerriiccaann  aanndd  CCaarriibbbbeeaann  
CCeennttrree  oonn  HHeeaalltthh  SScciieenncceess  IInnffoorrmmaattiioonn)),,  tthhee  OOppeenn  SSoocciieettyy  IInnssttiittuuttee  ((OOSSII)),,  tthhee  EElleeccttrroonniicc  
IInnffoorrmmaattiioonn  ffoorr  LLiibbrraarriieess  FFoouunnddaattiioonn  ((eeIIFFLL))  aanndd  SSCC..  TThheerree  wweerree  4400  nnaattiioonnaall  ppaarrttiicciippaannttss  ffrroomm  tthhee  
AAccaaddeemmyy  ooff  SScciieenncceess  ooff  CCuubbaa,,  mmiinniissttrriieess,,  uunniivveerrssiittiieess,,  rreesseeaarrcchh  cceennttrreess  aanndd  lliibbrraarriieess))..  TThhee  rreeppoorrtt  
hhaadd  bbeeeenn  sseenntt  ttoo  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  sstteeeerriinngg  ccoommmmiitttteeee..  
  
TThhee  wwoorrkksshhoopp  aaggrreeeedd  oonn  tthhee  ffoolllloowwiinngg  mmaaiinn  aaccttiioonnss::  
  
AAccttiioonn  AA11::  LLaattiinn  AAmmeerriiccaann  CCoollllaabboorraattiioonn  ooff  AAddvvaanncceedd  NNeettwwoorrkkss  ((CCLLAARRAA))  

  



IAP Programme on Digital Knowledge Resources and Infrastructure in Developing Countries 
 

PPrroocceeeeddiinnggss::  22nndd  MMeeeettiinngg  ooff  tthhee  SStteeeerriinngg  CCoommmmiitttteeee;;  11sstt  MMeeeett iinngg  ooff  tthhee  TTaasskk  GGrroouuppss  ((1111––1122  MMaayy  22000099))  99 

WWhhaatt::  TThhee  CCeennttrraall  AAmmeerriiccaa  aanndd  tthhee  CCaarriibbbbeeaann  AAccaaddeemmiieess  ooff  SScciieenncceess  aanndd  SScciieennttiiffiicc  aanndd  
TTeecchhnniiccaall  AAssssoocciiaattiioonnss  aatt  tthhee  IIAAPP  CCoooorrddiinnaattiinngg  MMeeeettiinngg  wwiillll  ddeevveelloopp  oorr  eennhhaannccee  rreesseeaarrcchh  aanndd  
eedduuccaattiioonn  ccoooorrddiinnaattiioonn  aanndd  aaddvviissoorryy  ggrroouuppss  ttoo  wwoorrkk  wwiitthh  CCLLAARRAA  ccoommmmuunniittyy  aatt  tthhee  NNaattiioonnaall  aanndd  
rreeggiioonnaall  lleevveellss,,  aanndd  ttoo  pprroommoottee  ooppeenn  aacccceessss  mmeecchhaanniissmmss  aanndd  aapppplliiccaattiioonnss;;  
  
WWhhyy::  IItt  iiss  qquuiittee  iimmppoorrttaanntt  ttoo  iimmpprroovvee  tthhee  ssuuppppoorrtt,,  ppoolliiccyy,,  aanndd  uuttiilliizzaattiioonn  ooff  RReedd  CCLLAARRAA  bbyy  tthhee  
rreesseeaarrcchh  aanndd  eedduuccaattiioonn  ccoommmmuunniittiieess  iinn  eeaacchh  ccoouunnttrryy  aanndd  aatt  aa  rreeggiioonnaall  lleevveell..    
  
HHooww::  IInn  oorrddeerr  ttoo  ppuurrssuuee  tthhiiss,,  iitt  wwaass  aaggrreeeedd  tthhaatt  tthhee  eexxiissttiinngg  RReeddCCLLAARRAA  ggrroouuppss  iinn  eeaacchh  ccoouunnttrryy  
wwoouulldd  bbee  ccoonnttaacctteedd  ttoo  ggaatthheerr  bbaasseelliinnee  iinnffoorrmmaattiioonn  aabboouutt  tthheeiirr  ccoooorrddiinnaattiioonn  wwiitthh  tthhee  rreesseeaarrcchh  aanndd  
eedduuccaattiioonn  ccoommmmuunniittiieess..  IItt  wwaass  ffuurrtthheerr  aaggrreeeedd  tthhaatt  nnaattiioonnaall  ggrroouuppss  sshhoouulldd  bbee  ffoorrmmeedd  ttoo  ddeevveelloopp  aa  
ppllaann  ffoorr  iimmpplleemmeennttiinngg  aanndd  uussiinngg  RReeddCCLLAARRAA  eeffffeeccttiivveellyy  wwiitthhiinn  tthhee  nnaattiioonnaall  rreesseeaarrcchh  aanndd  
eedduuccaattiioonn  sseeccttoorrss..  
  
WWhheerree::  IItt  wwaass  pprrooppoosseedd  tthhaatt  iinniittiiaallllyy,,  tthheessee  aaccttiivviittiieess  wwoouulldd  iinnvvoollvvee  oonnllyy  tthhoossee  ccoouunnttrriieess  tthhaatt  wweerree  
rreepprreesseenntteedd  aatt  tthhee  IIAAPP  mmeeeettiinngg  iinn  HHaavvaannaa,,  bbuutt  ootthheerr  ccoouunnttrriieess  mmiigghhtt  bbee  aaddddeedd  llaatteerr..  
  
WWhhoo::  TThhee  ppaarrttiicciippaannttss  aanndd  tthhee  IIAAPP  MMeeeettiinngg  iinn  HHaavvaannaa  aanndd  ootthheerrss  aass  ddeetteerrmmiinneedd..  
  
WWhheenn::  IItt  wwaass  aaggrreeeedd  tthhaatt  tthhee  ffiirrsstt  pphhaassee  sshhoouulldd  bbee  ccoommpplleetteedd  bbyy  MMaarrcchh  22000099,,  iinncclluuddiinngg  
ddiissccuussssiioonnss  aatt  nnaattiioonnaall  lleevveell,,  tthhee  ccoolllleeccttiioonn  ooff  bbaacckkggrroouunndd  iinnffoorrmmaattiioonn,,  tthhee  iinniittiiaall  ddrraafftt  rreeppoorrtt  aanndd  
tthhee  ffoorrmmaattiioonn  ooff  nnaattiioonnaall  ggrroouuppss..  
  
AAccttiioonn  AA22..  DDeevveellooppmmeenntt  ooff  aa  rreeccoommmmeennddaattiioonn  gguuiiddee  oonn  hhooww  ttoo  lliinnkk  CCLLAARRAA  ffoorr  ccoouunnttrriieess  iinn  
CCeennttrraall  AAmmeerriiccaa  aanndd  tthhee  CCaarriibbbbeeaann  tthhaatt  wweerree  nnoott  yyeett  MMeemmbbeerrss..  
  
AAccttiioonn  AA33..    FFuunnddiinngg  ooff  nneeww  aaccttiivviittiieess  tthhaatt  ccoouulldd  bbee  ddoonnee  aatt  nnaattiioonnaall,,  rreeggiioonnaall  aanndd  iinntteerrnnaattiioonnaall  
lleevveellss,,  ssppeecciiffiiccaallllyy  ffoorr  CCuubbaa  aanndd  NNiiccaarraagguuaa  tthhrroouugghh  tthhee  AAlliiccee  22  PPrroojjeecctt,,    tthhrroouugghh  tthhee  IInntteerr--
AAmmeerriiccaann  DDeevveellooppmmeenntt  BBaannkk,,  bbuutt  aaddddiittiioonnaall  ffuunnddiinngg  ssoouurrcceess  nneeeedd  ttoo  bbee  iiddeennttiiffiieedd  ffoorr  ootthheerr  
CCaarriibbbbeeaann  ccoouunnttrriieess..    
  
AAccttiioonn  BB11::  OOppeenn  IInnssttiittuuttiioonnaall  RReeppoossiittoorriieess  IInnffrraassttrruuccttuurree  NNeettwwoorrkkLLaattiinn  AAmmeerriiccaann  CCoollllaabboorraattiioonn  ooff  
AAddvvaanncceedd  NNeettwwoorrkkss  ((CCLLAARRAA))  

  
WWhhaatt::  TThhee  CCeennttrraall  AAmmeerriiccaa  aanndd  tthhee  CCaarriibbbbeeaann  AAccaaddeemmiieess  ooff  SScciieenncceess  aanndd  SScciieennttiiffiicc  aanndd  
TTeecchhnniiccaall  AAssssoocciiaattiioonnss  aatt  tthhee  IIAAPP  CCoooorrddiinnaattiinngg  MMeeeettiinngg  wwiillll  ddeevveelloopp  oorr  eennhhaannccee  rreesseeaarrcchh  aanndd  
eedduuccaattiioonn  ccoooorrddiinnaattiioonn  aanndd  aaddvviissoorryy  ggrroouuppss  iinn  tthheeiirr  rreessppeeccttiivvee  ccoouunnttrriieess  ttoo  ccrreeaattee  aann  OOppeenn  
IInnssttiittuuttiioonnaall  IInnffrraassttrruuccttuurree  NNeettwwoorrkk  iinn  tthhiiss  rreeggiioonn;;  
  
WWhhyy:: OOIIRRss  hhaavvee  pprroovveedd  ttoo  bbee  aa  ffuunnddaammeennttaall  ccoommppoonneenntt  ooff  tthhee  rreesseeaarrcchh  iinnffrraassttrruuccttuurree  iinn  mmaannyy  
ccoouunnttrriieess  aanndd  iitt  iiss  iimmppoorrttaanntt  ffoorr  tthhee  AAccaaddeemmiieess  aanndd  SS&&TT  AAssssoocciiaattiioonnss  ooff  tthhiiss  rreeggiioonn  ttoo  ssuuppppoorrtt  
aanndd  ttoo  iimmpprroovvee  tthhee  uussee  ooff  OOIIRRss  bbyy  tthhee  sscciieennttiiffiicc  aanndd  eedduuccaattiioonnaall  ccoommmmuunniittiieess  iinn  eeaacchh  ccoouunnttrryy  aanndd  
aatt  aa  rreeggiioonnaall  lleevveell..    
  
HHooww::  IInn  oorrddeerr  ttoo  ppuurrssuuee  tthhiiss,,  eeaacchh  AAccaaddeemmyy//SS&&TT  AAssssoocciiaattiioonn  nnaattiioonnaall  rreepprreesseennttaattiivvee  aatt  tthhee  IIAAPP  
CCoooorrddiinnaattiinngg  MMeeeettiinngg  wwoouulldd  ddeetteerrmmiinnee  tthhee  ssttaattuuss  ooff  OOIIRRss  aanndd  OOAA  jjoouurrnnaallss  iinn  eeaacchh  ccoouunnttrryy,,  aanndd  
ddeetteerrmmiinnee  tthhee  eexxiissttiinngg  ppoolliiccyy  ooff  tthhee  sscciieennccee  aanndd  eedduuccaattiioonn  mmiinniissttrriieess  wwiitthh  rreeggaarrdd  ttoo  tthheessee  OOAA  
mmeecchhaanniissmmss..  OOnnccee  tthhee  bbaasseelliinnee  iinnffoorrmmaattiioonn  iiss  ggaatthheerreedd  NNaattiioonnaall  GGrroouuppss  wwiillll  bbee  ffoorrmmeedd..  TThheessee  
NNaattiioonnaall  GGrroouuppss  wwiillll  ddeevveelloopp  aa  ppllaann  iinn  oorrddeerr  ttoo  iimmpplleemmeenntt  aanndd  ttoo  uussee  OOIIRRss  eeffffeeccttiivveellyy  wwiitthhiinn  tthhee  
NNaattiioonnaall  RReesseeaarrcchh  aanndd  eedduuccaattiioonn  sseeccttoorrss..  FFiinnaallllyy  tthheessee  rreeppoossiittoorriieess  wwiillll  bbee  iimmpplleemmeenntteedd  uussiinngg  
tthhee  ppllaattffoorrmm  ddeevveellooppeedd  bbyy  IIBBIICCTT  
  
WWhheerree::  IItt  wwaass  pprrooppoosseedd  tthhaatt  iinniittiiaallllyy,,  tthheessee  aaccttiivviittiieess  wwoouulldd  iinnvvoollvvee  oonnllyy  tthhoossee  ccoouunnttrriieess  tthhaatt  wweerree  
rreepprreesseenntteedd  aatt  tthhee  IIAAPP  mmeeeettiinngg  iinn  HHaavvaannaa,,  bbuutt  ootthheerr  ccoouunnttrriieess  mmiigghhtt  bbee  aaddddeedd  llaatteerr  
  
WWhhoo::  TThhee  ppaarrttiicciippaannttss  aanndd  tthhee  IIAAPP  MMeeeettiinngg  iinn  HHaavvaannaa  aanndd  ootthheerrss  aass  ddeetteerrmmiinneedd..  
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WWhheenn::  IItt  wwaass  aaggrreeeedd  tthhaatt  tthhee  ffiirrsstt  pphhaassee  sshhoouulldd  bbee  ccoommpplleetteedd  bbyy  MMaarrcchh  22000099,,  iinncclluuddiinngg  
ddiissccuussssiioonnss  aatt  nnaattiioonnaall  lleevveell,,  tthhee  ccoolllleeccttiioonn  ooff  bbaacckkggrroouunndd  iinnffoorrmmaattiioonn,,  tthhee  iinniittiiaall  ddrraafftt  rreeppoorrtt  aanndd  
tthhee  ffoorrmmaattiioonn  ooff  nnaattiioonnaall  ggrroouuppss..  
  
AAccttiioonn  BB22..  CCaarrrryyiinngg  oouutt  aa  tteecchhnniiccaall  ttrraaiinniinngg  mmeeeettiinngg  ffoorr  CCeennttrraall  AAmmeerriiccaa  aanndd  tthhee  CCaarriibbbbeeaann  rreeggiioonn  
ttoo  eexxpplloorree  iinn  ggrreeaatteerr  ddeepptthh  tthhee  rreeqquuiirreemmeennttss  aanndd  wwaayyss  ttoo  iimmpplleemmeenntt  tthhee  OOIIRRss..  
  
AAccttiioonn  BB33..    TThhee  FFuunnddiinngg  ooff  nneeww  aaccttiivviittiieess    ccoouulldd  bbee  ddoonnee  aatt  nnaattiioonnaall,,  rreeggiioonnaall  aanndd  iinntteerrnnaattiioonnaall  
lleevveellss,,  aanndd  iinn  ccoollllaabboorraattiioonn  wwiitthh  tthhee  eexxiissttiinngg  OOIIRRss  pprrooggrraammss  aanndd  ffuunnddiinngg  pprrooggrraammss..  AAddddiittiioonnaallllyy,,  
EElleeccttrroonniicc  IInnffoorrmmaattiioonn  ffoorr  LLiibbrraarriieess  mmaayy  bbee  aabbllee  ttoo  hheellpp..  OOtthheerr  ffuunnddiinngg  ssoouurrcceess  nneeeedd  ttoo  bbee  
iiddeennttiiffiieedd..  
  
  
DDiissccuussssiioonn  ((iinncclluuddiinngg  ootthheerr  rreellaatteedd  aaccttiivviittiieess))  
RReemmaarrkkss  bbyy  tthhee  vvaarriioouuss  ppaarrttiicciippaannttss  iinn  tthhee  ddiissccuussssiioonn  aarree  uunnaattttrriibbuutteedd..    
  
→→  TThhee  pprroojjeecctt  pprroovviiddeess  aa  ggoooodd  oovveerrvviieeww  ooff  tthhee  kkiinndd  ooff  wwoorrkk  wwee  wwaanntt  ttoo  ddoo  iinn  tthhiiss  

pprrooggrraammmmee  aanndd  ssoommee  ooff  tthhee  cchhaalllleennggeess  aanndd  iinnssttiittuuttiioonnaall  iissssuueess  iinnvvoollvveedd..  
  
→→  II  hhaavvee  bbeeeenn  iinnvvoollvveedd  wwiitthh  tthhee  IIAAPP  ffoorr  aallmmoosstt  ffoouurr  yyeeaarrss..  SSiinnccee  22000077,,  II  hhaavvee  nnoottiicceedd  tthhaatt  iinn  

mmoosstt  sscciieennccee  aanndd  tteecchhnnoollooggyy  ddiissccuussssiioonnss,,  yyoouunngg  sscchhoollaarrss  aarree  aabbsseenntt..  II  hhaavvee  ssttaarrtteedd  
aaccttiivveellyy  aaddddrreessssiinngg  tthhiiss  ssiittuuaattiioonn  wwiitthh  vvaarriioouuss  SS&&TT  oorrggaanniissaattiioonnss  iinncclluuddeedd  tthhee  IIAAPP,,  
eeSSDDDDCC  aanndd  CCOODDAATTAA..  

→→    
TThhee  mmaaiinn  cchhaalllleennggeess  iinncclluuddee::  
EEnnccoouurraaggiinngg  sseenniioorr  sscciieennttiissttss  aanndd  ppoolliiccyy  mmaakkeerrss  ttoo  iinnvvoollvvee  yyoouunngg  ppeeooppllee  iinn  tthheeiirr  
ccoonnffeerreenncceess  aanndd  mmeeeettiinnggss  iinn  oorrddeerr  ttoo  lleeaarrnn  aanndd  ttaakkee  ffuuttuurree  iinniittiiaattiivveess..    
MMaakkiinngg  yyoouunngg  sscciieennttiissttss  ccoonnffiiddeenntt  eennoouugghh  ttoo  ddoo  ssoo..  

  
II  aamm  iinnvvoollvveedd  iinn  tthhrreeee  ppaarraalllleell  aaccttiivviittiieess::    
WWiitthhiinn  IIAAPP,,  ttrryyiinngg  ttoo  iinnvvoollvvee  mmoorree  yyoouunngg  sscciieennttiissttss  iinn  tthhee  mmeeeettiinnggss  bbyy  ccrreeaattiinngg  ssoocciiaall  
nneettwwoorrkkss  aanndd  oonnlliinnee  pprreesseennccee  ffoorr  ddiissccuussssiioonn  aanndd  ccoollllaabboorraattiioonn  
CChhaaiirriinngg  tthhee  YYoouunngg  SScciieennttiissttss  FFoorruumm  ooff  eeSSDDDDCC,,  ffoorr  wwhhiicchh  ffuunnddiinngg  iiss  rreeqquuiirreedd  ttoo  ttaakkee  tthhee  
iinniittiiaattiivvee  ffuurrtthheerr..  
  
AAtt  tthhee  22000088  iinntteerrnnaattiioonnaall  CCOODDAATTAA  ccoonnffeerreennccee  iinn  KKiieevv,,  tthheerree  wwaass  aann  iinntteerreessttiinngg  sseessssiioonn  
ffoorr  yyoouunngg  sscciieennttiissttss..  SSiinnccee  tthheenn,,  II  hhaavvee  bbeeeenn  ssuucccceessssffuull  iinn  ppuuttttiinngg  ttooggeetthheerr  ffuunnddiinngg  aanndd  
eeffffoorrttss..  CCOODDAATTAA  hhaass  aapppprroovveedd  aa  yyoouunngg  sscciieennttiissttss  wwoorrkkiinngg  ggrroouupp..  TThhee  cchhaalllleennggee  ffoorr  tthhee  
22001100  CCOODDAATTAA  ccoonnffeerreennccee  iinn  CCaappee  TToowwnn  iiss  ttoo  ccrreeaattee  aa  nneettwwoorrkk  ooff  yyoouunngg  sscciieennttiissttss  iinn  
AAffrriiccaa..  II  wwoouulldd  lliikkee  ttoo  pprreeppaarree  ttoo  iinniittiiaattee  ssuucchh  aa  nneettwwoorrkk  aatt  tthhee  CCOODDAATTAA  ccoonnffeerreennccee  aanndd  
tthheenn  eexxtteenndd  tthhaatt  eexxppeerriieennccee  ttoo  ootthheerr  wwoorrlldd  rreeggiioonnss..  

  
IIAAPP  rreepprreesseennttss  ccrroossssccuuttttiinngg  tthheemmeess  aanndd  aaccttiivviittiieess,,  wwhhiicchh  II  wwoouulldd  lliikkee  aallll  ttoo  sseeee  
ccoooorrddiinnaatteedd  uunnddeerr  oonnee  uummbbrreellllaa..  SSuuggggeessttiioonnss  ffoorr  ffuunnddiinngg  oorr  mmoovviinngg  ffoorrwwaarrdd  wwoouulldd  bbee  
wweellccoommee  

  
→→  TThhiiss  iiss  aann  iimmppoorrttaanntt  iissssuuee..  TThhee  qquueessttiioonn  ooff  yyoouunngg  sscciieennttiissttss  rreellaatteess  ttoo  aa  mmuucchh  bbrrooaaddeerr  

sscceennaarriioo..  II  hhaavvee  ddeeaalltt  iinn  ddeepptthh  wwiitthh  oonnee  iinnssttiittuuttiioonn  aanndd  bbaattttlleedd  ttoo  cchhaannggee  mmiinnddsseettss  iinn  
SSoouutthh  AAffrriiccaa..  IItt  iiss  ggoooodd  ttoo  hhaavvee  tteecchhnnoollooggyy  iinnffrraassttrruuccttuurreess  aanndd  rreeppoossiittoorriieess,,  bbuutt  tthheessee  wwiillll  
nnoott  ssuucccceeeedd  uunnlleessss  wwee  eennggaaggee  iinn  aaccttss  ooff  cchhaannggee  mmaannaaggeemmeenntt  ttoo  cchhaannggee  tthhee  gglloobbaall  
ppoowweerr  ssttrruuccttuurreess  wwiitthh  rreessppeecctt  ttoo  tthhee  wwaayyss  iinn  wwhhiicchh  kknnoowwlleeddggee  iiss  mmaannaaggeedd  aanndd  ttoo  uunnsseeaatt  
tthhee  oolldd  hhiieerraarrcchhiieess..    
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IInn  SSoouutthh  AAffrriiccaa,,  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  SScciieennccee  aanndd  TTeecchhnnoollooggyy  ((DDSSTT))  aanndd  nnaattiioonnaall  ppoolliiccyy  
hhaavvee  ttaarrggeetteedd  aa  tteenn--ffoolldd  ggrroowwtthh  iinn  PPhhDDss  aass  aa  kkeeyy  ssttrraatteeggiicc  ggooaall,,  bbuutt  tthheerree  ddoo  nnoott  sseeeemm  ttoo  
bbee  aannyy  eeffffoorrttss  ttoo  ccrreeaattee  aa  hhiigghheerr  eedduuccaattiioonn  rreesseeaarrcchh  eennvviirroonnmmeenntt  iinn  wwhhiicchh  yyoouunngg  sscchhoollaarrss  
wwoouulldd  wwiisshh  ttoo  wwoorrkk..  IInn  tthhiiss  rreessppeecctt,,  tthhee  IIAAPP  aanndd  CCOODDAATTAA  hhaavvee  ccoonnssiiddeerraabbllee  ppootteennttiiaall  
aanndd  ppoowweerr  ttoo  bbrriinngg  aa  ppeerrssppeeccttiivvee  nnoott  oonnllyy  ffrroomm  wwiitthhiinn,,  bbuutt  aarree  aabbllee  ttoo  ttaakkee  aann  oouuttssiiddee  
vviieeww  ooff  tthhee  hhiigghheerr  eedduuccaattiioonn  sseeccttoorr  aanndd  aaddvviissee  ffrroomm  aa  ssaaffee  aarreeaa  aass  ttrruusstteedd  ppaarrttnneerrss  iinn  tthhee  
eenntteerrpprriissee..  WWee  sshhoouulldd  mmoottiivvaattee  ffoorr  tthhaatt  ttyyppee  ooff  cchhaannggee  mmaannaaggeemmeenntt  aanndd  ggrroowwtthh  ooff  yyoouunngg  
sscchhoollaarrss  ttoo  bbee  ppllaacceedd  hhiigghh  oonn  tthhee  aaggeennddaa  iinn  oouurr  ddiissccuussssiioonnss..  

  
→→  II  aamm  pplleeaasseedd  tthhaatt  CCOODDAATTAA  hhaass  llaauunncchheedd  aa  pprrooggrraammmmee  ffoorr  yyoouunngg  sscciieennttiissttss..  TThhiiss  iiss  tthhee  

ffiirrsstt  ttiimmee  tthhaatt  ssuucchh  aa  wwoorrkkiinngg  ggrroouupp  hhaass  bbeeeenn  aapppprroovveedd  aanndd  iitt  wwiillll  bbee  ggiivveenn  ffuunnddss..  BByy  tthhee  
ttiimmee  ooff  tthhee  22001100  ccoonnffeerreennccee,,  wwee  nneeeedd  aa  pprrooppoossaall  ffoorr  aa  ttaasskk  ggrroouupp..  TThhee  nneexxtt  iinntteerrnnaattiioonnaall  
CCOODDAATTAA  ccoonnffeerreennccee  iiss  ttoo  bbee  hheelldd  iinn  SSoouutthh  AAffrriiccaa,,  aanndd  II  wwoouulldd  lliikkee  SSoouutthh  AAffrriiccaa  ttoo  uussee  
tthhee  ooppppoorrttuunniittyy  ttoo  mmoottiivvaattee  aanndd  iinnvvoollvvee  mmoorree  yyoouunngg  ppeeooppllee..    

  
TThhee  CCOODDAATTAA  ssttrraatteeggiicc  ppllaann  iinncclluuddeess  tthhee  gglloobbaall  iinnffoorrmmaattiioonn  ccoommmmoonnss  wwiitthh  aa  ffooccuuss  oonn  
rreemmoovviinngg  tthhee  ddiiggiittaall  ddiivviiddee..  TThhiiss  iiss  ppaarrttiiccuullaarrllyy  rreelleevvaanntt  ffoorr  AAffrriiccaa..  AA  mmaajjoorr  ssttrraatteeggyy  iiss  ttoo  
pprroovviiddee  ooppeenn  aacccceessss..  

  
→→  II  hhaavvee  bbeeeenn  iinnvvoollvveedd  iinn  sseevveerraall  IIAAPP  mmeeeettiinnggss..  WWiitthh  rreessppeecctt  ttoo  kknnoowwlleeddggee  sshhaarriinngg,,  tthheerree  

iiss  mmuucchh  ccoonnvveerrggeennccee  iinn  bbuuiillddiinngg  iinnffrraassttrruuccttuurree  uussiinngg  ccoommmmoonn  ttoooollss,,  ssooffttwwaarree  aanndd  
pprroocceesssseess..  IInn  ddooiinngg  ssoo,,  tthhee  ssaammee  kkiinnddss  ooff  iinnssttiittuuttiioonnaall  iissssuueess  aarree  eennccoouunntteerreedd,,  nnaammeellyy  
tthhee  llaacckk  ooff  cchhaannggee  wwiitthhiinn  iinnssttiittuuttiioonnss  aanndd  ccllaasshheess  wwiitthh  tthhee  nneeww  ssyysstteemmss  wwee  aarree  ttrryyiinngg  ttoo  
iinnttrroodduuccee..  WWee  nneeeedd  ttoo  ggiivvee  mmoorree  aatttteennttiioonn  ttoo  hhooww  ttoo  aaddddrreessss  tthhee  bbeehhaavviioouurraall  cchhaannggeess  
tthhaatt  aarree  nneeeeddeedd  iinn  oorrddeerr  ffoorr  nneeww  pprraaccttiicceess  ttoo  bbee  iinnssttiittuuttiioonnaalliisseedd..  WWee  ccaannnnoott  iimmppoorrtt  nneeww  
wwaayyss  ooff  ddooiinngg  tthhiinnggss  iinnttoo  oolldd  ssyysstteemmss..  IInn  tteerrmmss  ooff  kknnoowwlleeddggee  sshhaarriinngg,,  ssuucchh  iissssuueess  aarree  
iimmppoorrttaanntt..    

  
TThhrroouugghh  tthhee  OOaassiiss  ((OOppeenn  AAcccceessss  SScchhoollaarrllyy  IInnffoorrmmaattiioonn  SSoouurrcceebbooookk))  pprroojjeecctt,,  aann  
iinntteerrnnaattiioonnaall  tteeaamm  iiss  ddeevveellooppiinngg  aann  eelleeccttrroonniicc  ppoorrttaall  iinn  oorrddeerr  ttoo  sshhaarree  kknnoowwlleeddggee  
rreessoouurrcceess  aanndd  ccaassee  ssttuuddiieess..  II  iinnvviittee  yyoouu  ttoo  bbee  ppaarrtt  ooff  tthhee  pprroojjeecctt  bbyy  ccoonnttrriibbuuttiinngg  yyoouurr  llooccaall  
eexxppeerriieennccee  ooff  iimmpplleemmeennttiinngg  ooppeenn  aacccceessss  aanndd  lleeaarrnniinngg  ffrroomm  ootthheerr  ppaarrttnneerrss  wwhhaatt  wwoorrkkss  
aanndd  wwhhaatt  ddooeess  nnoott..  WWee  aallssoo  iinnvviittee  aassssiissttaannccee  wwiitthh  ttrraannssllaattiioonn  ooff  tthhee  mmaatteerriiaall  wwee  rreecceeiivvee  
ttoo  mmaakkee  iitt  mmoorree  wwiiddeellyy  aacccceessssiibbllee,,  oorr  ttoo  ttrraannssllaattee  iinnttoo  EEnngglliisshh  tthhee  mmaatteerriiaall  tthhaatt  wwee  ccoouulldd  
bboorrrrooww  ffrroomm  ootthheerr  ssoouurrcceess..  TThhee  wweebbssiittee  iiss  wwwwww..ooppeennooaassiiss..oorrgg..  

  
→→  FFrroomm  mmyy  bbaacckkggrroouunndd  iinn  iinndduussttrryy  aanndd  bbrriinnggiinngg  ddiiggiittaall  lliibbrraarriieess  iinnttoo  tthhee  wwoorrlldd,,  II  wwoouulldd  lliikkee  ttoo  

ssuuppppoorrtt  wwhhaatt  PPrrooff..  CChhaann  ssaaiidd  aabboouutt  tthhee  iimmppoorrttaannccee  ooff  wwrriittiinngg  ddoowwnn  wwhhaatt  wwee  lleeaarrnn  aass  wwee  
lleeaarrnn  iitt..  OOnn  pprroojjeecctt  ccoommpplleettiioonn,,  tthhee  ssuucccceesssseess  aarree  aallll  ttoooo  rreeaaddiillyy  rreeccoorrddeedd,,  bbuutt  iitt  wwoouulldd  bbee  
uusseeffuull  ffoorr  ootthheerrss  ttoo  rreeccoorrdd  tthhee  wwaayyss  iinn  wwhhiicchh  tthhee  cchhaalllleennggeess  wweerree  oovveerrccoommee  aanndd  wwhhaatt  
wwaass  ddoonnee  wwhheenn  eexxppeeccttaattiioonnss  wweerree  nnoott  mmeett  oorr  aassssuummppttiioonnss  wweerree  ccoonnttrraaddiicctteedd  bbyy  tthhee  ffaaccttss  
oonn  tthhee  ggrroouunndd..  SSuucchh  iinnffoorrmmaattiioonn  mmiigghhtt  aallllooww  tthhoossee  tthhaatt  ffeeeell  oovveerrwwhheellmmeedd  ttoo  ggeett  ssttaarrtteedd..  
WWee  aarree  aallll  oonn  nneeww  ggrroouunndd  wwiitthh  tthhee  ‘‘ssoocciiaall  wweebb’’,,  uussiinngg  ssoocciiaall  mmeeddiiaa  ttoooollss  ttoo  cchhaannggee  tthhee  
wwaayy  iinn  wwhhiicchh  wwee  ccoommmmuunniiccaattee..  FFoorr  eexxaammppllee,,  tthhee  NNaattiioonnaall  AAccaaddeemmyy  pprreessss  iiss  oonn  TTwwiitttteerr..  
AAlltthhoouugghh  ssuucchh  ttoooollss  mmaayy  iinniittiiaallllyy  aappppeeaarr  ttoo  bbee  aann  eenneerrggyy  ddrraaiinn  oonn  tthhee  aabbiilliittyy  ttoo  ppaayy  
aatttteennttiioonn,,  tthheerree  iiss  llaarrggee  vvaalluuee  iinn  ccuuttttiinngg  ddoowwnn  tthhee  bboouunnddaarriieess  bbeettwweeeenn  oorrggaanniissaattiioonnss..  
TThheerree  iiss  aannootthheerr  ggeenneerraattiioonn  ooff  ppeeooppllee  tthhaatt  wwiillll  hhaavvee  ddiiffffeerreenntt  rreellaattiioonnsshhiippss  wwiitthh  
tteecchhnnoollooggiieess,,  aanndd  iitt  wwoouulldd  hheellpp  uuss  ttoo  lleeaarrnn  eennoouugghh  ttoo  bbee  aabbllee  ttoo  uussee  tthheemm  aanndd  bbee  aabbllee  ttoo  
ccoommmmuunniiccaattee  wwiitthh  ppeeooppllee  uussiinngg  ssoocciiaall  mmeeddiiaa  ppoorrttaallss  ssuucchh  aass  FFaacceebbooookk  aanndd  uuTTuubbee,,  ffoorr  
eexxaammppllee..  WWee  ccoouulldd  tthheenn  ccoommmmuunniiccaattee  wwiitthh  yyoouunngg  ppeeooppllee  tthhrroouugghh  tthheeiirr  pprreeffeerrrreedd  mmeeddiiaa  
ooff  ccoommmmuunniiccaattiioonn..  MMaannyy  ooff  tthheemm  hhaavvee  iinnggeenniioouuss  iiddeeaass  aanndd  aarree  aass  eeaaggeerr  aass  wwee  aarree  ttoo  
ssoollvvee  tthhee  pprroobblleemmss  wwee  ccoonnffrroonntt..    

  
IInn  oouurr  wwoorrkk,,  wwee  sshhoouulldd  ddoo  aa  rreettrroossppeeccttiivvee  oovveerrvviieeww  ooff  tthhee  pprroojjeecctt  aatt  tthhee  eenndd  aanndd  rreeccoorrdd  
wwhhaatt  wwee  lleeaarrnneedd  aabboouutt  oouurrsseellvveess,,  wwhhaatt  wwee  iinniittiiaallllyy  eexxppeecctteedd,,  aanndd  ddiiffffiiccuullttiieess  tthhaatt  wwee  
eennccoouunntteerreedd  bbuutt  wweerree  nnoott  eexxppeeccttiinngg..  TThhiiss  wwoouulldd  pprroovviiddee  aauutthheennttiicc  iinnffoorrmmaattiioonn  tthhaatt  wwoouulldd  
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hheellpp  eemmppoowweerr  ootthheerrss..  WWiikkii  aanndd  bbllooggss  ccoouulldd  bbee  uusseedd  ttoo  kkeeeepp  pprroojjeecctt  nnootteess  dduurriinngg  tthhee  
ccoouurrssee  ooff  tthhee  pprroojjeecctt..  IItt  iiss  ggoooodd  ttoo  hhaavvee  aa  nnaarrrraattiivvee  aatt  tthhee  eenndd,,  bbuutt  mmoorree  iinntteennssee  iinntteerrnnaall  
ddiissccuussssiioonn  iiss  nneeeeddeedd  aabboouutt  rrooaadd  bblloocckkss..  

  
→→  eeIIFFLL  iiss  wwoorrkkiinngg  oonn  eevvaalluuaattiioonn  rreeppoorrtt  oonn  OOppeenn  RReeppoossiittoorryy  DDeevveellooppmmeenntt  iinn  DDeevveellooppiinngg  aanndd  

TTrraannssiittiioonn  CCoouunnttrriieess  bbaasseedd  oonn  aa  ssuurrvveeyy  ooff  ddiiggiittaall  rreeppoossiittoorriieess  aaccttiivviittiieess  ((wwhhiicchh  wwaass  
llaauunncchheedd  iinn  MMaayy  22000099  aass  aa  ppaarrtt  ooff  aa  ccooooppeerraattiivvee  pprrooggrraamm  bbeettwweeeenn  eeIIFFLL..nneett,,  tthhee  
UUnniivveerrssiittyy  ooff  KKaannssaass,,  tthhee  DDRRIIVVEERR  pprroojjeecctt  aanndd  KKeeyy  PPeerrssppeeccttiivveess  LLttdd..,,  UUKK))  aanndd  ccaassee  
ssttuuddiieess  ffrroomm  rreeppoossiittoorryy  mmaannaaggeerrss  aaddddrreessssiinngg  bbaassiicc  qquueessttiioonnss  ttoo  ppiilloott  ggrroouuppss  aabboouutt  tthhee  
kkeeyy  cchhaalllleennggeess  tthheeyy  ffaacceedd,,  hhooww  aaddddrreesssseedd  tthheessee  aanndd  kkeeyy  uunnrreessoollvveedd  iissssuueess..  WWee  hhooppee  
tthhaatt  tthheessee  ccaassee  ssttuuddiieess  aanndd  ssuurrvveeyy  rreessuullttss  ((tthhee  ssuurrvveeyy  qquueessttiioonnnnaaiirree  iinncclluuddeedd  mmoorree  tthhaann  
6600  qquueessttiioonnss  oonn  ttooppiiccss  iinncclluuddiinngg  ccoonntteenntt,,  ooppeenn  aavvaaiillaabbiilliittyy  ((aanndd  wwhhaatt  iiss  ssttiillll  cclloosseedd)),,  
ssooffttwwaarree,,  ccoosstt  aanndd  bbeenneeffiitt,,  wwhheetthheerr  iitt  iiss  oouuttssoouurrcceedd,,  aanndd  wwhheetthheerr  tteecchhnniiccaall  ssuuppppoorrtt  iiss  
aavvaaiillaabbllee  wwiitthhiinn  tthhee  iinnssttiittuuttiioonn,,  eettcc..,,  wwhhiicchh  wwee  hhooppee  ttoo  mmaakkee  ppuubblliiccllyy  aavvaaiillaabbllee  iinn  
SSeepptteemmbbeerr  22000099))  wwiillll  bbee  pprraaccttiiccaall  aanndd  uusseeffuull..  

  
→→  WWhheenn  tthhee  ccaassee  ssttuuddiieess  aarree  ppuubblliisshheedd,,  wwiillll  tthheerree  bbee  aa  ssttrruuccttuurreedd  wwaayy  ffoorr  ppeeooppllee  ttoo  mmaakkee  

ccoommmmeenntt..  WWee  sshhoouulldd  ffooccuuss  oonn  ggaatthheerriinngg  uunnffiilltteerreedd,,  aauutthheennttiicc  ccoommmmeenntt  ffrroomm  tthhee  wwiiddeerr  
ccoommmmuunniittyy  ttoo  hheellpp  wwiitthh  tthhee  nneexxtt  ggeenneerraattiioonn  ooff  ddooccuummeennttss..  TThhiiss  aapppprrooaacchh  ppuusshheess  aaggaaiinnsstt  
hhiieerraarrcchhiiccaall  ddeelleeggaattiioonn  ooff  aauutthhoorriittyy  aanndd  iinnccrreeaasseess  ppaarrttiicciippaattiioonn..  

  
→→  PPeerrhhaappss  wwee  sshhoouulldd  ccoonnssiiddeerr  aann  ooppeenn  wwiikkii..  
  
→→  TThheerree  iiss  aa  nneeeedd  ffoorr  aa  ppiilloott  pprroojjeecctt..  
  
→→  IInn  tthhee  AAffrriiccaann  ccoonntteexxtt,,  wwee  sshhoouulldd  ccoonnssiiddeerr  uussiinngg  mmoobbiillee,,  aanndd  nnoott  nneecceessssaarriillyy  iinntteerrnneett  oorr  

wwiirreelleessss  
  
→→  IInn  ccoonndduucctteedd  aa  ssiimmiillaarr  ssuurrvveeyy  aammoonngg  4422  sscciieennccee  aaccaaddeemmiieess,,  ppoossiinngg  ssiimmiillaarr  qquueessttiioonnss,,  

wwiillll  bbee  rreeppoorrttiinngg  oonn  tthhee  rreessuullttss  llaatteerr  dduurriinngg  tthhee  mmeeeettiinngg..  
  
22..  SSEESSSSIIOONN  22::  PPRREESSEENNTTAATTIIOONN  OOFF  TTAASSKK  GGRROOUUPP  WWOORRKK  PPLLAANNSS  

CChhaaiirr::  SSuussaann  VVeellddssmmaann,,  AASSSSAAff  
  
22..11  RReevviieeww  ooff  ddrraafftt  wwoorrkk  ppllaann  ffoorr  TTaasskk  GGrroouupp  oonn  DDiiggiittaall  KKnnoowwlleeddggee  IInnffrraassttrruuccttuurree  

((PPrrooff..  DDoonn  RRiilleeyy,,  UUnniivveerrssiittyy  ooff  MMaarryyllaanndd))  
  
AAss  aa  rreellaattiivvee  nneewwccoommeerr  ttoo  tthhee  IIAAPP  pprrooggrraammmmee,,  sseevveerraall  oobbsseerrvvaattiioonnss  ccaann  bbee  mmaaddee  ffrroomm  tthhee  
iinnffrraassttrruuccttuurree  ppeerrssppeeccttiivvee..  MMoobbiilliittyy  aanndd  cceellll  pphhoonneess  hhaavvee  tthheeiirr  ppllaaccee,,  bbuutt  iiff  wwee  aarree  ttoo  pprroommoottee  tthhee  
ddeevveellooppmmeenntt  ooff  sscciieennccee  aanndd  tteecchhnnoollooggyy  aanndd  gglloobbaall  kknnoowwlleeddggee  sshhaarriinngg,,  wwee  nneeeedd  ttoo  bbee  cclleeaarr  aabboouutt  
wwhhaatt  iinnffrraassttrruuccttuurree  iiss  rreeqquuiirreedd..  II  ccoommee  ffrroomm  tthhee  gglloobbaall  iinntteerrnneett  22  ccoommmmuunniittyy..  IInntteerrnneett  22  wwaass  tthhee  
nnaammee  ooff  tthhee  iinniittiiaall  iinniittiiaattiivvee  aass  wweellll  aass  tthhee  oorrggaanniissaattiioonn  tthhaatt  wwaass  sseett  uupp  llaatteerr  ttoo  ppuurrssuuee  iitt;;  II  
tthheerreeffoorree  hheessiittaattee  ttoo  aaddvvooccaattee  iinn  ffaavvoouurr  ooff  iinntteerrnneett  22..  HHoowweevveerr,,  aaddvvaanncceedd  hhiigghh  ppeerrffoorrmmaannccee  
iinntteerrnneett  iinnffrraassttrruuccttuurree  iiss  nneeeeddeedd,,  rraatthheerr  tthhaann  ssiimmppllyy  iinntteerrnneett  aacccceessss  ((aalltthhoouugghh  tthhiiss  iiss  aann  iimmppoorrttaanntt  
sstteepp  ffoorrwwaarrdd  ffoorr  mmaannyy  ccoouunnttrriieess  aanndd  uunniivveerrssiittiieess)),,  iinn  oorrddeerr  ttoo  ppaarrttiicciippaattee  iinn  eevvoollvviinngg  rreesseeaarrcchh..  WWee  
nneeeedd  ttoo  ccrreeaattee  nnaattiioonnaall  aanndd  rreeggiioonnaall  rreesseeaarrcchh  aanndd  eedduuccaattiioonn  nneettwwoorrkkss  tthhaatt  iinntteerrccoonnnneecctt  tthhee  
rreesseeaarrcchh  aanndd  eedduuccaattiioonn  iinnssttiittuuttiioonnss  wwiitthhiinn  eeaacchh  ccoouunnttrryy..  TThhiiss  wwoouulldd  rreedduuccee  rreelliiaannccee  oonn  ssaatteelllliittee  
ccoonnnneeccttiioonnss  tthhaatt  hhaavvee  ttoo  ggoo  vviiaa  EEuurrooppee,,  ffoorr  eexxaammppllee..  HHiigghh  ppeerrffoorrmmaannccee  ccoonnnneeccttiioonn  ttoo  tthhee  gglloobbaall  
NNRREENN  ccoommmmuunniittyy  iiss  aallssoo  nneecceessssaarryy..  TThhiiss  ttyyppee  ooff  ccaappaacciittyy  iiss  ggeenneerraallllyy  llaacckkiinngg  iinn  ddeevveellooppiinngg  
rreeggiioonnss..    
  
OOvveerr  tthhee  llaasstt  ffeeww  yyeeaarrss,,  II  hhaavvee  bbeeeenn  iinnvvoollvveedd  iinn  ccoonnssiiddeerriinngg  wwaayyss  ttoo  hheellpp  ssuubb--SSaahhaarraann  AAffrriiccaa  iinn  
tthhiiss  rreeggaarrdd..  TThhee  iinniittiiaall  eeffffoorrttss  wweerree  iinn  rreessppeecctt  ooff  WWeesstt  AAffrriiccaa..  AAlltthhoouugghh  tthheerree  iiss  aa  ssuubbmmaarriinnee  ccaabbllee,,  
tthhee  tteelleeccoomm  mmoonnooppoolliieess  lliimmiitt  aacccceessss  aanndd  kkeeeepp  pprriicceess  aatt  aabboouutt  110000  ttiimmeess  tthhoossee  iinn  tthhee  rreesstt  ooff  tthhee  
wwoorrlldd..  TThhee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  ccoonnnneeccttiivviittyy  aanndd  aassssoocciiaatteedd  tteerrrreessttrriiaall  iinnffrraassttrruuccttuurree  iiss  tthheerreeffoorree  vveerryy  
lliimmiitteedd..  
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IInn  EEaasstt  AAffrriiccaa,,  tthheerree  hhaavvee  bbeeeenn  nnoo  ssuubbmmaarriinnee  ccaabblleess,,  ssoo  eevveerryytthhiinngg  ggooeess  tthhrroouugghh  ssaatteelllliittee..  TThhiiss  
mmeeaannss  tthhaatt  tthhee  ccaappaacciittyy  ffoorr  vviiddeeoo  ccoonnffeerreenncciinngg  aass  aa  ssiimmppllee  ccoollllaabboorraattiioonn  ttooooll  tthhaatt  iiss  rreegguullaarrllyy  
uusseedd  wwiitthh  ootthheerr  ppaarrttss  ooff  tthhee  wwoorrlldd  iiss  nnoott  aavvaaiillaabbllee..  
  
SSeevveerraall  yyeeaarrss  aaggoo  II  hheellppeedd  oorrggaanniissee  aa  NNaattiioonnaall  SScciieennccee  FFoouunnddaattiioonn  ((NNSSFF))  wwoorrkksshhoopp  oonn  
ccoollllaabboorraattiioonn  oonn  eennvviirroonnmmeenntt  aanndd  bbiioollooggyy  iinn  ssuubb--SSaahhaarraann  AAffrriiccaa..  WWee  kkeepptt  hheeaarriinngg  tthhaatt  tthhee  ddaattaa  
tthhaatt  wweerree  bbeeiinngg  ccoolllleecctteedd  oonn  tthhee  eennvviirroonnmmeenntt,,  fflloorraa  aanndd  ffaauunnaa  wweerree  hhoosstteedd  eellsseewwhheerree,,  bbeeccaauussee  iiff  
tthhee  ddaattaa  hhaadd  bbeeeenn  hhoosstteedd  oonn  sseerrvveerrss  iinn  AAffrriiccaa,,  iitt  wwoouulldd  nnoott  hhaavvee  bbeeeenn  ppoossssiibbllee  ttoo  aacccceessss  ffrroomm  tthhee  
UUSS..  HHoowweevveerr,,  wwhheenn  hhoosstteedd  iinn  tthhee  UUSS,,  AAffrriiccaann  rreesseeaarrcchheerrss  wweerree  uunnaabbllee  ttoo  aacccceessss  tthhee  ddaattaa  tthheeyy  
hhaadd  hheellppeedd  ggeenneerraattee  bbeeccaauussee  ooff  ccoonnnneeccttiivviittyy  iissssuueess..  WWee  kkeepptt  hheeaarriinngg  aabboouutt  tthhee  nneeeedd  ttoo  aaddddrreessss  
aacccceessss  aanndd  iinnffrraassttrruuccttuurree..  
  
TThhee  ffooccuuss  iiss  tthheerreeffoorree  oonn  tthhee  iinnffrraassttrruuccttuurree  tthhaatt  iiss  uunniiqquueellyy  nneeeeddeedd  ffoorr  rreesseeaarrcchh  aanndd  eedduuccaattiioonn  
aanndd  tthhee  aabbiilliittyy  ttoo  ccoonndduucctt  hhiigghh  ppeerrffoorrmmaannccee  ccoommppuuttiinngg,,  mmuullttiimmeeddiiaa  ccoollllaabboorraattiioonn  bbeeyyoonndd  vviiddeeoo  
ccoonnffeerreenncciinngg  aanndd  aacccceessss  ttoo  oonnlliinnee  rreessoouurrcceess..    
  
AAcccceessss  tthhrroouugghh  mmoobbiillee  ddeevviicceess  ccaann  bbee  aaddddrreesssseedd  llaatteerr,,  bbuutt  iiss  nnoott  aatt  tthhee  ccoorree  ooff  tthhee  iinnffrraassttrruuccttuurraall  
iissssuueess..  IIff  ddeevveellooppiinngg  rreeggiioonnss  hhaadd  ttoo  rreellyy  oonn  aacccceessssiinngg  ddaattaa  vviiaa  cceellll  pphhoonneess,,  tthheeyy  wwoouulldd  aallwwaayyss  llaagg  
bbeehhiinndd..  TThheerree  iiss  aa  hhiieerraarrcchhyy  ooff  aacccceessss  ttoo  ddaattaa,,  bbuutt  tthhee  ffooccuuss  hhaass  ttoo  bbee  oonn  tthhee  mmeeaannss  ttoo  bbrriinngg  tthhee  
ccoommmmuunniittyy  iinnttoo  gglloobbaall  ccoollllaabboorraattiioonn  oonn  aatt  lleeaasstt  ssoommee  lleevveell  ooff  ppaarriittyy..  TThhiiss  rreeqquuiirreess  aa  ccoorree  ooff  hhiigghh--
ssppeeeedd  iinntteerrnnaattiioonnaall  ccoonnnneeccttiivviittyy,,  ffiibbrree  ssuubbmmaarriinnee  ccaabbllee  aanndd  hhiigghh--ssppeeeedd  ff iibbrree  tteerrrreessttrriiaall  nneettwwoorrkkss..    
  
TThheerree  aarree  ttwwoo  mmaaiinn  ttaasskkss  ffoorr  tthhee  ttaasskk  tteeaamm  aaddddrreessssiinngg  ddiiggiittaall  iinnffrraassttrruuccttuurree::  
••  CCrreeaattiinngg  aa  ppoolliiccyy  aaddvviissoorryy  ccoouunncciill  tthhaatt  ccaann  hheellpp  iinnfflluueennccee  bbaarrrriieerrss  aatt  nnaattiioonnaall  lleevveellss  ((ffoorr  

eexxaammppllee,,  ddeerreegguullaattiioonn,,  pprriivvaattiissaattiioonn  aanndd  ccoommppeettiittiioonn  iinn  tthhee  tteelleeccoomm  mmaarrkkeett  ssppaaccee)),,  
rreeccooggnniissiinngg  tthhaatt::  
  
WWee  oouugghhtt  ttoo  sseeee  uunniivveerrssiittiieess  aanndd  rreesseeaarrcchh  iinnssttiittuuttiioonnss  ddiiffffeerreennttllyy  ffrroomm  ccoommppaanniieess  tthhaatt  wwaanntt  ttoo  
ccoonnnneecctt  ttoo  tthhee  nneettwwoorrkk  

  
SS&&TT  eedduuccaattiioonn  aanndd  rreesseeaarrcchh  rreellaattee  ttoo  eeccoonnoommiicc  aanndd  ddeevveellooppmmeenntt..    
  
TThheerree  aarree  ssoommee  ffiieellddss  ooff  rreesseeaarrcchh  tthhaatt  oonnee  ccaannnnoott  ppaarrttiicciippaattee  iinn  wwiitthhoouutt  bbeeiinngg  iinn  aa  rreeaall--ttiimmee  
aaddvvaanncceedd  ccaappaabbiilliittyy  ccoonnnneeccttiivviittyy  eennvviirroonnmmeenntt  tthhaatt  ggooeess  bbeeyyoonndd  ssoocciiaall  nneettwwoorrkkiinngg  ((wwhhiicchh  ccaann  
ccoommee  llaatteerr  oonnccee  tthhee  ccoorree  aassppeeccttss  aarree  iinn  ppllaaccee))..  IInnffrraassttrruuccttuurree  iiss  tthhee  bbaassiicc  ccoommppoonneenntt  ooff  ddiiggiittaall  
aacccceessss..  
  
••  DDrraaffttiinngg  aa  wwhhiittee  ppaappeerr  ttoo  aaddddrreessss  tthhiiss  aanndd  ccaappttuurree  tthhee  kkeeyy  ppooiinnttss..  
  
DDiissccuussssiioonn  
RReemmaarrkkss  bbyy  tthhee  vvaarriioouuss  ppaarrttiicciippaannttss  iinn  tthhee  ddiissccuussssiioonn  aarree  uunnaattttrriibbuutteedd..    
  
→→  AAffrriiccaann  uunniivveerrssiittiieess  aarree  mmaakkiinngg  aann  eennttiirreellyy  rreeaassoonnaabbllee  aappppeeaall  ffoorr  tthhee  ssaammee  ccoonnnneeccttiivviittyy  

wwiitthh  gglloobbaall  rreesseeaarrcchh  nneettwwoorrkkss  aanndd  tthhee  iinntteerrnneett  tthhaatt  iiss  eennjjooyyeedd  bbyy  uunniivveerrssiittiieess  oonn  eevveerryy  
ootthheerr  ccoonnttiinneenntt..  

  
IInn  tthhee  ppaasstt,,  ccoonnnneeccttiivviittyy  hhaass  bbeeeenn  ddiiffffiiccuulltt  bbeeccaauussee  iitt  ddeeppeennddeedd  oonn  ssaatteelllliitteess..  TThhee  ccoommiinngg  
ooff  cceellll  pphhoonneess,,  aass  wweellll  aass  ggrroowwtthh  rraatteess  iinn  cceellll  pphhoonnee  uussaaggee  iinn  AAffrriiccaa  tthhaatt  hhaavvee  bbeeeenn  aatt  
lleeaasstt  ttwwiiccee  tthhee  pprreeddiiccttiioonnss,,  hhaass  ccoonnvviinncceedd  cceerrttaaiinn  ppaarrttiieess  tthheerree  ccaann  bbee  aann  eeccoonnoommiicc  ddrriivveerr  
aatt  ppllaayy..  TThhee  ffiirrsstt  ssuubbmmaarriinnee  ccaabbllee  iiss  tthheerreeffoorree  bbeeiinngg  iinnssttaalllleedd  ddoowwnn  tthhee  eeaasstt  ccooaasstt  ooff  
AAffrriiccaa,,  aanndd  mmoorree  ssuubbmmaarriinnee  ccaabblleess  aarree  ppllaannnneedd..  TThhiiss  wwiillll  aallllooww  ccoonnnneeccttiivviittyy  ttoo  eeaasstteerrnn  
bbooaarrdd  sseeaa  ppoorrttss  aanndd  ccaappiittaallss..  AAtt  tthhee  ssaammee  ttiimmee,,  iitt  hhaass  bbeeeenn  rreeccooggnniisseedd  tthhaatt  tthhee  
ssuubbmmaarriinnee  ccaabbllee  wwiillll  nnoott  hheellpp  llaannddlloocckkeedd  aarreeaass  oorr  ccoouunnttrriieess..  TThheerree  hhaavvee  bbeeeenn  ppllaannss  ffoorr  
rreeggiioonnaall  tteerrrreessttrriiaall  ffiibbrree  bbaacckkbboonneess  ffrroomm  tthhee  ssuubbmmaarriinnee  ccaabbllee  llaannddiinngg  ssttaattiioonnss  tthhrroouugghh  tthhee  
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ootthheerr  ccaappiittaallss  ttoo  ccoonnnneecctt  llaannddlloocckkeedd  ccoouunnttrriieess..  WWiitthhiinn  eeaacchh  ccoouunnttrryy  tthheerree  aarree  nneeww  ppllaannss  
ffoorr  ddiissttrriibbuuttiioonn  vviiaa  ffiibbrree  bbaacckkbboonneess  ttoo  tthhee  rreesstt  ooff  tthhee  ccoouunnttrryy..  TThheerree  aarree  ppllaannss  ffoorr  
eexxtteennddiinngg  tthhee  nneettwwoorrkk  vviiaa  hhiigghh  ppeerrffoorrmmaannccee  wwiirreelleessss  tteecchhnnoollooggiieess..  TThheessee  ffoorrmm  ppaarrtt  ooff  
mmuullttiiyyeeaarr  ppllaannss  bbuutt  aarree  vveerryy  ssiiggnniiffiiccaanntt..  TThhee  ccoommiinngg  ooff  tthhee  ssuubbmmaarriinnee  ccaabbllee  hhaass  
mmoottiivvaatteedd  ppllaannss  ffoorr  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  tteerrrreessttrriiaall  iinnffrraassttrruuccttuurree..  MMaannyy  ooff  tthhee  iinniittiiaattiivveess  
aarree  bbeeiinngg  bbuuiilltt  wwiitthh  CChhiinneessee  ffuunnddiinngg..  TThhiiss  ccaappaacciittyy  wwiillll  ccrreeaattee  aa  nneeww  wwaavvee  ooff  
ddeevveellooppmmeenntt  aanndd  aa  nneeww  sseett  ooff  ooppppoorrttuunniittiieess  tthhaatt  mmaannyy  ppaarrttiieess  aarree  ggeeaarriinngg  uupp  ttoo  ttaakkee  
aaddvvaannttaaggee  ooff..  TThhee  SSeeaaccoomm  ccaabbllee  hhaass  rreecceennttllyy  rreeaacchheedd  MMoommbbaassaa..    

  
WWiitthhiinn  aa  yyeeaarr,,  tthhee  ssuubbmmaarriinnee  ccaabbllee  iiss  eexxppeecctteedd  ttoo  rreeaacchh  tthhee  eeaasstteerrnn  sseeaabbooaarrdd  ccaappiittaall  
cciittiieess..  IInn  ccoouunnttrriieess  wwhheerree  tthheerree  iiss  aa  tteelleeccoommmmuunniiccaattiioonnss  mmoonnooppoollyy,,  aass  iinn  EEtthhiiooppiiaa,,  pprriicceess  
mmaayy  nneevveerrtthheelleessss  rreemmaaiinn  hhiigghh..  TThheerree  hhaass  bbeeeenn  ccoonnssiiddeerraabbllee  lloobbbbyyiinngg  aaggaaiinnsstt  tthhiiss  iinn  
ccoouunnttrriieess  tthhaatt  hhaavvee  bbeeeenn  aassssoocciiaatteedd  ffoorr  ssoommee  ttiimmee  wwiitthh  tthhee  UUbbuunnttuuNNeett  AAlllliiaannccee..    

  
22..22  RReevviieeww  ooff  ddrraafftt  wwoorrkk  ppllaann  ffoorr  TTaasskk  GGrroouupp  oonn  DDiiggiittaall  KKnnoowwlleeddggee  RReessoouurrcceess  ((DDrr  BBiillll  

AAnnddeerrssoonn,,  UUSSAA))  
  
IInntteerrooppeerraabbiilliittyy  iiss  rreellaatteedd  ppaarrttllyy  ttoo  tthhee  eelleeccttrroonniicc  iinnffrraassttrruuccttuurree..  AAnnootthheerr  aassppeecctt,,  hhoowweevveerr,,  iiss  tthhaatt  
ddooccuummeennttss  eexxiisstt  iinn  ddiiffffeerreenntt  ffoorrmmaattss  iinn  ddiiffffeerreenntt  ppllaacceess,,  aanndd  wwee  hhaavvee  ttoo  ccoonnssiiddeerr  hhooww  wwee  ccaann  uussee  
tthheemm  ttoo  ggeett  oouurr  wwoorrkk  ddoonnee..  AAccccoorrddiinngg  ttoo  aanntthhrrooppoollooggiissttss,,  tthhee  ccoonncceepptt  ooff  ‘‘iinntteerrooppeerraabbiilliittyy’’  hhaass  
mmaannyy  mmeeaanniinnggss..  II  hhaavvee  bbeeeenn  wwoorrkkiinngg  oonn  tthhiiss  ssiinnccee  11999933,,  aanndd  tthheerree  aarree  iinnccrreemmeennttaall  sstteeppss  ttoo  
ddeelliivveerriinngg  iinntteerrooppeerraabbiilliittyy..  
  
TThhee  ddrraafftt  wwoorrkk  ppllaann  ffoorr  tthhee  ttaasskk  ggrroouupp  iinncclluuddeess  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ffoouurr  pprroojjeeccttss::  
  
••  DDiiggiittiissaattiioonn  ooff  aannaalloogguuee  rreessoouurrcceess::    

TThhee  SSoouutthh  AAffrriiccaann  NNaattiioonnaall  RReesseeaarrcchh  FFoouunnddaattiioonn  ((NNRRFF))  pprroojjeecctt  iiss  uunnddeerr  wwaayy..  OOnnccee  tthhee  mmaatteerriiaall  
hhaass  bbeeeenn  ccaappttuurreedd,,  iitt  mmuusstt  bbee  mmaaddee  ooppeennllyy  aavvaaiillaabbllee..  TThhee  UUggaannddaann  NNaattiioonnaall  AAccaaddeemmyy  ooff  
SScciieennccee  iiss  ppllaannnniinngg  aann  iinniittiiaattiivvee..  

••  OOppeenn  iinnssttiittuuttiioonnaall  rreeppoossiittoorriieess  ((OOIIRRss))::    

NNAASSAACC  wwiillll  ccoooorrddiinnaattee  aa  pprroojjeecctt  iinn  ssuubb--SSaahhaarraann  AAffrriiccaa  pprroojjeecctt  aanndd  ddeevveelloopp  aa  ppoorrttaall..  AAss  aallrreeaaddyy  
rreeppoorrtteedd,,  CCeennttrraall  AAmmeerriiccaa  aanndd  tthhee  CCaarriibbbbeeaann  hhaavvee  wweellll--eessttaabblliisshheedd  ccaappaacciittyy  ttoo  ooppeerraattee  ssyysstteemmss,,  
aanndd  tthheerree  iiss  aann  ooppppoorrttuunniittyy  ffoorr  tthhee  IIAAPP  pprrooggrraammmmee  ttoo  lleevveerraaggee  tthhiiss..  

••  OOppeenn  kknnoowwlleeddggee  eennvviirroonnmmeennttss  ((OOKKEEss))::  

TThhiiss  wwoouulldd  eennttaaiill  eexxppeerriimmeennttiinngg  wwiitthh  nneeww  iinntteerraaccttiivvee  ccaappaabbiilliittiieess  wwiitthh  rreessppeecctt  ttoo  ttwwoo--wwaayy  
ccoommmmuunniiccaattiioonn  oonn  wwhhaatt  iiss  ppuubblliisshheedd  oonn  tthhee  wweebb..  TThhee  AASSSSAAff  rreeppoorrtt  oonn  sscchhoollaarrllyy  ppuubblliisshhiinngg  wwoouulldd  
bbee  uusseedd  aass  aa  ppiilloott  ffoorr  iinntteerraaccttiivvee  ffoollllooww  uupp..  AAnn  iinntteerraaccttiivvee  ppllaattffoorrmm  wwoouulldd  bbee  uusseedd  aass  aa  mmooddeell  ffoorr  
ccoonnnneeccttiivviittyy  ffoorr  aa  sseellff--sseelleecctteedd  aauuddiieennccee  ooff  ppeeooppllee  wwiitthh  iiddeeaass..  

••  AAddvviissoorryy  ccoouunncciill  oonn  ooppeenn  kknnoowwlleeddggee  rreessoouurrcceess  iinn  ddeevveellooppiinngg  ccoouunnttrriieess::  

TThhee  aaddvviissoorryy  ccoouunncciill  wwoouulldd  kkeeeepp  eedduuccaattiinngg  tthhee  ppaarrttiieess  iinn  eeaacchh  ccoouunnttrryy  tthhaatt  hhaavvee  tthhee  ppoowweerr  ttoo  
ttaakkee  ppoolliiccyy  ddeecciissiioonnss..  

  
PPaauull  UUhhlliirr  aanndd  DDaann  CCoohheenn  iiddeennttiiffiieedd  iinnssttiittuuttiioonnss  iinnvvoollvveedd  iinn  tthhee  ttyyppee  ooff  wwoorrkk  ccoovveerreedd  iinn  tthhee  ffoouurr  
pprroojjeeccttss..  IItt  wwoouulldd  bbee  uusseeffuull  ttoo  ccrreeaattee  aa  ssoocciiaall  nneettwwoorrkk  mmaapp  ffoorr  tthhiiss  pprroojjeecctt,,  lliinnkkiinngg  wwiitthh  ootthheerr  
oorrggaanniissaattiioonnss..  TThhiiss  wwoouulldd  hheellpp  iinn  vviissuuaalliissiinngg  tthhee  kkiinndd  ooff  ssoocciioo--tteecchhnniiccaall  nneettwwoorrkk  wwee  aarree  
ddeevveellooppiinngg  ttoowwaarrddss  aanndd  tthhee  rreellaattiioonnsshhiippss  bbeettwweeeenn  iinnssttiittuuttiioonnss..  TThhee  iiddeennttiiffiieedd  iinnssttiittuuttiioonnss  iinncclluuddee::  

••  MMiilllliioonn  BBooookk  PPrroojjeecctt  ((CCaarrnneeggiiee  MMeelllloonn))  
••  UUSS  LLiibbrraarryy  ooff  CCoonnggrreessss  
••  WWoorrlldd  DDiiggiittaall  LLiibbrraarryy  PPrrooggrraammmmee  ((UUNNEESSCCOO))  
••  LLiibbrraarryy  ooff  AAlleexxaannddrriiaa  
••  eeIIFFLL  



IAP Programme on Digital Knowledge Resources and Infrastructure in Developing Countries 
 

PPrroocceeeeddiinnggss::  22nndd  MMeeeettiinngg  ooff  tthhee  SStteeeerriinngg  CCoommmmiitttteeee;;  11sstt  MMeeeett iinngg  ooff  tthhee  TTaasskk  GGrroouuppss  ((1111––1122  MMaayy  22000099))  1155 

••  AAssssoocciiaattiioonn  ooff  RReesseeaarrcchh  LLiibbrraarriieess  ((AARRLL))  
••  CCooaalliittiioonn  ffoorr  NNeettwwoorrkkeedd  IInnffoorrmmaattiioonn  ((CCNNII))  
••  IIBBIICCTT  ((BBrraazziilliiaann  IInnssttiittuuttee  ffoorr  IInnffoorrmmaattiioonn  oonn  SScciieennccee  aanndd  TTeecchhnnoollooggyy))  
••  AAmmeerriiccaann  AAssssoocciiaattiioonn  ffoorr  tthhee  AAddvvaanncceemmeenntt  ooff  SScciieennccee  ((AAAAAASS))  
••  BBoossttoonn  UUnniivveerrssiittyy  
  
SSuucchh  aa  mmaapp  wwoouulldd  bbee  uusseeffuull  ffoorr  ppllaannnniinngg  aanndd  hheellpp  ddeessccrriibbee  wwhheerree  tthhee  IIAAPP  pprrooggrraammmmee  ffiittss  iinn..  
  
DDiissccuussssiioonn  
RReemmaarrkkss  bbyy  tthhee  vvaarriioouuss  ppaarrttiicciippaannttss  iinn  tthhee  ddiissccuussssiioonn  aarree  uunnaattttrriibbuutteedd..    
  
→→  TThheerree  iiss  oonnee  mmoorree  pprroojjeecctt,,  mmaakkiinngg  aa  ttoottaall  ooff  ffiivvee,,  rraatthheerr  tthhaann  ffoouurr,,  ffoorr  tthhee  ttaasskk  ggrroouupp..  TThhiiss  

pprroojjeecctt  hhaass  rreecceennttllyy  bbeeeenn  iinncclluuddeedd  iinn  tthhee  llaarrggeerr  ttaasskk  ggrroouupp  wwoorrkkppllaann  ddooccuummeenntt,,  wwhhiicchh  iiss  
aavvaaiillaabbllee  oonn  tthhee  wwiikkii..  IItt  hhaadd  iinniittiiaallllyy  bbeeeenn  iinntteennddeedd  ttoo  iinncclluuddeedd  iitt  iinn  tthhee  wwoorrkkppllaann  ooff  tthhee  
TTaasskk  GGrroouupp  oonn  DDiiggiittaall  KKnnoowwlleeddggee  IInnffrraassttrruuccttuurree,,  bbuutt  iinn  oorrddeerr  ttoo  bbaallaannccee  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  
pprroojjeeccttss  bbeettwweeeenn  tthhee  ttwwoo  ttaasskk  ggrroouuppss,,  iitt  iiss  nnooww  iinncclluuddeedd  iinn  tthhee  wwoorrkk  ooff  tthhee  TTaasskk  GGrroouupp  oonn  
DDiiggiittaall  KKnnoowwlleeddggee  RReessoouurrcceess..  TThhee  pprroojjeecctt  rreellaatteess  ttoo  ddaattaa  iinntteeggrraattiioonn  ddeemmoonnssttrraattiioonn  
pprroojjeeccttss..  SSoouutthh  AAffrriiccaa,,  UUggaannddaa  aanndd  NNiiccaarraagguuaa  wwiillll  bbee  ddiissccuussssaannttss..  

  
→→  PPuubblliisshhiinngg  ddyynnaammiicc  ddaattaabbaasseess,,  ddaattaasseettss  aanndd  ccoolllleeccttiioonnss  iiss  aa  ccoommpplleexx  mmaatttteerr,,  ffoorr  

eexxaammppllee,,  iinn  ffiieellddss  ssuucchh  aass  ccrryyssttaallllooggrraapphhyy  aanndd  bbiiooiinnffoorrmmaattiiccss..  TThheerree  hhaass  bbeeeenn  aa  ppuusshh  oonn  
tthhee  iinntteerrnneett  oonn  tthhee  ttooppiicc  ooff  lliinnkkeedd  ddaattaa..  SScciieennttiissttss  tthhaatt  aarree  ttrryyiinngg  ttoo  bbuuiilldd  aa  nneettwwoorrkk  ooff  
ddaattaasseettss  wwiitthh  lliinnkkss  ttoo  tthheeiirr  oowwnn  pprroovveennaannccee  ((wwhheerree  tthheeyy  ccaammee  ffrroomm))  aarree  ggeettttiinngg  mmuucchh  
vviissiibbiilliittyy  aanndd  rreesseeaarrcchh  aatttteennttiioonn..  

  
→→  TThhee  ttaasskk  ggrroouupp  ccoouulldd  ccoonnssiiddeerr  ppaarrttnneerrsshhiipp  iinn  aann  eexxppeerriimmeennttaall  ggrriidd  pprroojjeecctt..  II  wwoouulldd  bbee  

iinntteerreesstteedd  iinn  ccoollllaabboorraattiinngg  oonn  ddiiggiittaall  ccoonnsseerrvvaattiioonn  ‘‘ggrriiddiiffyyiinngg’’..  
  
→→  TThhee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  TTeexxaass  AAddvvaanncceedd  CCoommppuuttiinngg  CCeenntteerr  ((hhttttpp::////wwwwww..ttaacccc..uutteexxaass..eedduu//))  

rreecceennttllyy  hhiirreedd  aa  ddiiggiittaall  aarrcchhiivviisstt..  
  
→→  TThhee  lliisstt  ooff  oorrggaanniissaattiioonnss  pprreesseenntteedd  rreepprreesseenntt  oonnllyy  tthhoossee  tthhaatt  aarree  kknnoowwnn  ttoo  bbee  iinntteerreesstteedd  

iinn  ccoollllaabboorraattiinngg  iinn  pprroojjeeccttss..  TThheerree  iiss  aa  lloonnggeerr  lliisstt  ooff  rreelleevvaanntt  oorrggaanniissaattiioonnss  iinn  tthhee  wwoorrkkppllaann  
ooff  eeaacchh  ttaasskk  ggrroouupp,,  iiddeennttiiffyyiinngg  wwhhiicchh  iinnssttiittuuttiioonnss  mmiigghhtt  bbee  iinntteerreesstteedd  iinn  eeaacchh  pprroojjeecctt..  
TThheerree  iiss  aallrreeaaddyy  aa  lliisstt  ooff  aabboouutt  4400  iinnssttiittuuttiioonnss  ffoorr  eeaacchh  ttaasskk  ggrroouupp,,  wwiitthh  ssoommee  oovveerrllaapp  
bbeettwweeeenn  tthheemm..  AAnn  iimmppoorrttaanntt  ffuunnccttiioonn  ooff  tthhee  sstteeeerriinngg  ggrroouupp  iiss  nnoott  oonnllyy  ttoo  iiddeennttiiffyy  ppoossssiibbllee  
ppaarrttnneerr  oorrggaanniissaattiioonnss  bbuutt  aallssoo  iinnddiivviidduuaallss  iinn  tthhee  ccaatteeggoorriieess  ooff  ssppoonnssoorrss,,  eexxppeerrttiissee  aanndd  
aauuddiieennccee  ((wwhhoomm  wwee  wwoouulldd  sseeeekk  ttoo  iinnfflluueennccee))..  

  
→→  BBrraazziill  hhaass  eexxppeerriieenncceedd  pprroobblleemmss  iinn  bbuuiillddiinngg  ooppeenn  iinnssttiittuuttiioonnaall  rreeppoossiittoorriieess..  TToo  bbee  

ssuucccceessssffuull,,  aaccaaddeemmiieess  nneeeedd  ttoo  hhaavvee  aa  mmaannddaattee  wwhheenn  tthheeyy  eessttaabblliisshh  rreeppoossiittoorriieess  iinn  oorrddeerr  
ttoo  ggeett  tthhee  aassssoocciiaatteess  ooff  tthhee  aaccaaddeemmyy  ttoo  iinnvveesstt  iinn  tthhee  rreeppoossiittoorryy..  AA  rreeppoossiittoorryy  sshhoouulldd  nnoott  
bbee  bbuuiilltt  wwiitthhoouutt  mmaakkiinngg  ddeeppoossiitt  mmaannddaattoorryy,,  ootthheerrwwiissee  iitt  wwiillll  nnoott  ggeett  mmuucchh  ccoonntteenntt..  

  
→→  CCooeerrcciioonn  ddooeess  nnoott  wwoorrkk  wweellll..  IInn  tthhee  AAffrriiccaann  ccoonntteexxtt,,  tthhee  wwrroonngg  tthhiinnggss  aarree  rreewwaarrddeedd..  

RReewwaarrdd  aanndd  rreeccooggnniittiioonn  wwoouulldd  wwoorrkk  bbeetttteerr  tthhaann  aa  mmaannddaattee  bbyy  vvaalluuiinngg  tthhee  wwoorrkk  tthhaatt  
rreesseeaarrcchheerrss  ddoo  aanndd  iittss  ddiisssseemmiinnaattiioonn  wwhheenn  tthhee  rreesseeaarrcchh  hhaass  aa  vviittaall  iimmppaacctt  iinn  tthhee  nnaattiioonnaall  
aanndd  rreeggiioonnaall  ccoonntteexxtt..  TThhee  ccoonncceepptt  ooff  aa  mmaannddaattee  oonn  iittss  oowwnn  iiss  ccooeerrcciivvee  aanndd  nneeggaattiivvee..  

  
→→  AA  ‘‘ccaarrrroott  aanndd  ssttiicckk’’  aapppprrooaacchh  iiss  pprroobbaabbllyy  nneecceessssaarryy..  IItt  hhaass  rreeppeeaatteeddllyy  bbeeeenn  sshhoowwnn  aallll  

oovveerr  tthhee  wwoorrlldd  tthhaatt  tthhee  ‘‘ccaarrrroott’’  aapppprrooaacchh  aalloonnee  ddooeess  nnoott  wwoorrkk..  WWee  nneeeedd  ccoonnsseennssuuss  ffrroomm  
ffuunnddiinngg  oorr  rreesseeaarrcchh  iinnssttiittuuttiioonnss  ttoo  rreeqquuiirree  tthhee  ddeeppoossiitt  ooff  mmaatteerriiaall  tthhaatt  iiss  pprroodduucceedd  uunnddeerr  
tthhee  aauussppiicceess  ooff  tthhee  iinnssttiittuuttiioonnss  bbeeccaauussee  ooff  ffuunnddiinngg  oorr  eemmppllooyymmeenntt..  TThhiiss  wwoouulldd  tthhuuss  
bbeeccoommee  aannootthheerr  eelleemmeenntt  ooff  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ffoorr  tthhee  iinnssttiittuuttiioonn  aanndd  ccoommmmuunniittyy  ttoo  ddoo  
ssoommeetthhiinngg  tthhaatt  iiss  iinn  tthheeiirr  oowwnn  iinntteerreesstt..  WWee  nneeeedd  ttoo  bbeetttteerr  eexxppllaaiinn  ‘‘oowwnn  iinntteerreesstt’’  iinn  tteerrmmss  ooff  
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tthhee  bbeenneeffiittss  ooff  OOIIRRss  ffoorr  tthhee  rreesseeaarrcchheerr  aanndd  tthhee  wwiiddeerr  rreesseeaarrcchh  ccoommmmuunniittyy..  TThhee  aaddvviissoorryy  
ccoouunncciill  wwoouulldd  hhooppeeffuullllyy  ddoo  tthhaatt..  DDiiffffeerreenntt  iinnssttiittuuttiioonnss  iinn  ddiiffffeerreenntt  ccoouunnttrriieess  hhaavvee  ddeeaalltt  wwiitthh  
tthhiiss  mmaatttteerr  iinn  ddiiffffeerreenntt  wwaayyss..  MMaannyy  hhaavvee  rreeaacchheedd  tthhee  ccoonncclluussiioonn  tthhaatt  aa  vvoolluunntteeeerr  
aapppprrooaacchh  ccoonnssiisstteennttllyy  yyiieellddss  lleessss  tthhaann  55%%  ccoommpplliiaannccee..  

  
→→  OOnn  tthhee  iissssuuee  ooff  ccooeerrcciioonn  vveerrssuuss  iinncceennttiivveess  aanndd  mmoottiivvaattiioonn,,  tthheerree  iiss  tthhee  pprroobblleemm  tthhaatt  tthhee  

wwoorrdd  ‘‘mmaannddaattee’’  mmeeaannss  ddiiffffeerreenntt  tthhiinnggss  iinn  ddiiffffeerreenntt  ccuullttuurreess..  TThhee  wwoorrdd  ‘‘mmaannddaattee’’  iiss  
ccoommmmoonnllyy  uusseedd  iinn  CChhiinnaa,,  bbuutt  iinn  GGeerrmmaannyy  tthhee  wwoorrdd  hhaass  aa  tthhrreeaatteenniinngg  mmeeaanniinngg..  IInn  NNoorrtthh  
AAmmeerriiccaa,,  wwhheerree  ppeeooppllee  aarree  uusseedd  ttoo  hhaavvee  aa  llaarrggee  ddeeggrreeee  ooff  aauuttoonnoommyy,,  tthheeyy  oobbjjeecctt  iinn  
pprriinncciippllee  ttoo  bbeeiinngg  ttoolldd  wwhhaatt  ttoo  ddoo..  WWhhyy  aarree  wwee  ddooiinngg  rreesseeaarrcchh??  IIff  tthhee  ppuurrppoossee  iiss  ttoo  bbeenneeffiitt  
tthhee  ppuubblliicc  ggoooodd,,  tthheerree  sshhoouulldd  bbee  nnoo  oobbjjeeccttiioonn  ttoo  ooppeenn  aacccceessss,,  aanndd  wwee  nneeeedd  ttoo  mmaakkee  tthhee  
ccoonnnneeccttiioonn..  PPeeooppllee  hhaavvee  ttoo  uunnddeerrssttaanndd  tthhaatt  ddeeppoossiittiinngg  tthheeiirr  rreesseeaarrcchh  iinn  ooppeenn  aacccceessss  
rreeppoossiittoorriieess  iiss  iinn  tthhee  bbeesstt  iinntteerreesstt  ooff  tthheemmsseellvveess  aanndd  tthheeiirr  iinnssttiittuuttiioonnss..  IItt  sshhoouulldd  ffoorrmm  ppaarrtt  
ooff  tthhee  jjoobb  ooff  aa  rreesseeaarrcchheerr..  TThhee  llaanngguuaaggee  uusseedd  sshhoouulldd  nnoott  iimmppllyy  ccooeerrcciioonn  bbuutt  eessttaabblliisshh  aa  
ffrraammeewwoorrkk  ffoorr  vvaalluuaattiioonn  tthhaatt  iiss  ccoonnssiisstteenntt  wwiitthh  tthhee  mmiissssiioonnss  ooff  uunniivveerrssiittiieess  aanndd  
pprrooffeessssiioonnaall  aassssoocciiaattiioonnss..  

  
→→  CCoonncceerrnniinngg  tthhee  uussee  ooff    tteerrmmiinnoollooggyy  ‘‘mmaannddaattee’’  ((iinnssttiittuuttiioonnaall  mmaannddaattee  ffoorr  OOAA))  tthhaatt    mmaannyy  

ppeeooppllee  aarree  nnoott  ccoommffoorrttaabbllee  wwiitthh,,  iinn  IInnddiiaa  aallssoo  wwiitthh  rreeggaarrdd  ttoo  rreeqquueessttiinngg  UUnniivveerrssiittiieess  ttoo  
ddeeppoossiitt  EETTDD  iinn  aann  ooppeenn  iinnssttiittuuttiioonnaall  aarrcchhiivvee,,  tthhee  wwoorrdd  mmaannddaattee  wwaass  nnoott  pprreeffeerrrreedd..  TThhee  
ggeenneerraall  ccoonnsseennssuuss  wwaass  tthhaatt  wwee  ccaann  oonnllyy  aaddvviissee  uunniivveerrssiittiieess  wwiitthh  rreessppeecctt  ttoo  ooppeenn  aacccceessss  
rreeppoossiittoorriieess..  WWee  sshhoouulldd  rraatthheerr  ccrreeaattee  aa  rreegguullaattoorryy  ffrraammeewwoorrkk  tthhaann  mmaakkee  ddeeppoossiitt  
mmaannddaattoorryy..  IInn  tthhiiss  rreeggaarrdd  tthhee  aaddvviissoorryy  ccoouunncciill  ccoouulldd  wwoorrkk  oouutt  aanndd  ccoonnssiiddeerr  ddiiffffeerreenntt    
ooppttiioonnss  

  
→→  AAtt  tthhee  CCSSIIRR,,  tthheerree  iiss  aa  mmoonntthhllyy  rreeppoorrtt  oonn  tthhee  2200  mmoosstt--vviieewweedd  ppaappeerrss  iinn  tthhee  iinnssttiittuuttiioonnaall  

rreeppoossiittoorryy,,  wwhhiicchh  ccrreeaatteess  aann  iinncceennttiivvee..  
  
→→  PPeerrhhaappss  wwee  nneeeedd  ttoo  ssppeenndd  ttiimmee  oonn  aaddvvooccaaccyy..  IInnssttiittuuttiioonnss  mmaayy  cchhoooossee  ttoo  mmaannddaattee  

ddeeppoossiitt  iinn  OOIIRRss,,  bbuutt  tthhee  mmaannddaattee  ooff  tthhee  IIAAPP  pprrooggrraammmmee  sshhoouulldd  bbee  bbaasseedd  oonn  aaddvvooccaaccyy..  
  
→→  TThhee  IIAAPP  pprrooggrraammmmee  ccaannnnoott  ccooeerrccee  aannyyoonnee..  
  
22..33  IInntteeggrraattiioonn  ooff  tthhee  hhiigghh--ssppeeeedd  rreeggiioonnaall  nneettwwoorrkkss  aanndd  tthhee  ooppeenn  aacccceessss  ccoonntteenntt  

iinniittiiaattiivveess  
  
22..33..11  RReesseeaarrcchh  aanndd  eedduuccaattiioonn  nneettwwoorrkkiinngg  iinn  AAffrriiccaa::  cchhaalllleennggeess,,  aacchhiieevveemmeennttss  aanndd  

ooppppoorrttuunniittiieess  ((DDrr  BBaarrrryy  BBoouubbaakkaarr,,  RReesseeaarrcchh  aanndd  EEdduuccaattiioonn  NNeettwwoorrkkiinngg  UUnniitt,,  AAssssoocciiaattiioonn  
ooff  AAffrriiccaann  UUnniivveerrssiittiieess))  

  
TThhee  AAssssoocciiaattiioonn  ooff  AAffrriiccaann  UUnniivveerrssiittiieess  ((AAAAUU))  wwaass  eessttaabblliisshheedd  iinn  NNoovveemmbbeerr  11996677  iinn  RRaabbaatt,,  
MMoorrooccccoo  aanndd  iiss  bbaasseedd  iinn  AAccccrraa,,  GGhhaannaa..  IItt  ccoommpprriisseess  mmoorree  tthhaann  220000  mmeemmbbeerr  iinnssttiittuuttiioonnss  iinn  aallll  
AAffrriiccaann  ssuubb--rreeggiioonnss..  TThhee  AAAAUU  ccoonnvveenneess  aa  ggeenneerraall  ccoonnffeerreennccee  oonnccee  eevveerryy  ffoouurr  yyeeaarrss  aatt  wwhhiicchh  tthhee  
bbooaarrdd  iiss  eelleecctteedd..  AA  ccoonnffeerreennccee  ooff  rreeccttoorrss,,  vviiccee--cchhaanncceelllloorrss  aanndd  pprreessiiddeennttss  ttaakkeess  ppllaaccee  eevveerryy  ttwwoo  
yyeeaarrss..    
  
TThhee  AAAAUU  hhaass  sseevveerraall  pprrooggrraammmmeess  aanndd  sseerrvviicceess  ––  iinncclluuddiinngg  qquuaalliittyy  aassssuurraannccee,,  mmoobbiilliittyy,,  
lleeaaddeerrsshhiipp  aanndd  mmaannaaggeemmeenntt,,  HHIIVV//AAIIDDSS,,  tthhee  DDaattaabbaassee  ooff  AAffrriiccaann  TThheesseess  aanndd  DDiisssseerrttaattiioonnss  
((DDAATTAADD)),,  ggeennddeerr,,  aanndd  rreesseeaarrcchh  aanndd  eedduuccaattiioonn  nneettwwoorrkkiinngg..  TThhee  pprrooggrraammmmeess  cchhaannggee  eevveerryy  ffoouurr  
ttoo  eeiigghhtt  yyeeaarrss  ddeeppeennddiinngg  oonn  nneeww  iissssuueess  tthhaatt  eemmeerrggee..    
  
AA  ffoouurr--yyeeaarr  AAAAUU  ccoorree  pprrooggrraammmmee  oonn  RReesseeaarrcchh  aanndd  EEdduuccaattiioonn  ((RR&&EE))  NNeettwwoorrkkiinngg  wwaass  aapppprroovveedd  
wwiitthh  aa  mmaannddaattee  ooff  tthhee  1111tthh  GGeenneerraall  CCoonnffeerreennccee  iinn  CCaappee  TToowwnn  iinn  FFeebbrruuaarryy  22000055..  AAmmoonngg  ootthheerr  
ffooccii,,  tthhee  pprrooggrraammmmee  iinncclluuddeess  ssuuppppoorrtt  ffoorr  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  IICCTT  ffoorr  hhiigghheerr  eedduuccaattiioonn  iinn  AAffrriiccaa..  
TThheerree  hhaass  bbeeeenn  aa  ssttrroonngg  mmaannddaattee  ttoo  tthhee  AAAAUU  SSeeccrreettaarriiaatt  ttoo  aassssuummee  aa  ffooccaall  ppooiinntt  rroollee  ffoorr  IICCTT  
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iinniittiiaattiivveess  ffoorr  AAffrriiccaann  hhiigghheerr  eedduuccaattiioonn  iinnssttiittuuttiioonnss,,  ffoolllloowweedd  bbyy  aatttteemmppttss  aatt  ssyynneerrggyy..  TThhee  ffooccuuss  iiss  
oonn  RR&&EE  nneettwwoorrkkiinngg  ffoorr  ccoollllaabboorraattiioonn  aanndd  iimmpprroovveemmeenntt  ooff  aacccceessss  ttoo  iinnffoorrmmaattiioonn  aanndd  kknnoowwlleeddggee..  
  
TThhee  RREENN  UUnniitt  wwaass  eessttaabblliisshheedd  iinn  tthhee  AAAAUU  SSeeccrreettaarriiaatt  iinn  22000066  wwiitthh  tthhee  ssuuppppoorrtt  ooff  tthhee  PPaarrttnneerrsshhiipp  
ffoorr  HHiigghheerr  EEdduuccaattiioonn  iinn  AAffrriiccaa  ((PPHHEEAA))  ((aa  ggrroouupp  ooff  UUSS  ffoouunnddaattiioonnss))  aanndd  tthhee  IInntteerrnnaattiioonnaall  
DDeevveellooppmmeenntt  RReesseeaarrcchh  CCeennttrree  ((IIDDRRCC))..  
  
AAccttiivviittiieess  aarree  aallssoo  ffuunnddeedd  bbyy  tthhee  AAffrriiccaann  CCaappaacciittyy  BBuuiillddiinngg  FFoouunnddaattiioonn  ((AACCBBFF)),,  bbaasseedd  iinn  HHaarraarree,,  
ZZiimmbbaabbwwee..  TThhee  aaccttiivviittiieess  iinncclluuddee::  
••  TThhee  eessttaabblliisshhmmeenntt  ooff  ssttrraatteeggiicc  ppaarrttnneerrsshhiippss  wwiitthh  rreelleevvaanntt  oorrggaanniissaattiioonnss  tthhrroouugghhoouutt  tthhee  

ccoonnttiinneenntt  aanndd  aabbooaarrdd  
••  PPaarrttiicciippaattiioonn  iinn  rreelleevvaanntt  eevveennttss  aanndd  aaddvvooccaaccyy  
••  OOrrggaanniissaattiioonn  ooff  wwoorrkksshhooppss  ((aawwaarreenneessss  rraaiissiinngg,,  ppoolliiccyy  ddiiaalloogguuee  aatt  nnaattiioonnaall  aanndd  rreeggiioonnaall  lleevveellss  

aanndd  ccaappaacciittyy  bbuuiillddiinngg;;  LLeeaaddeerrsshhiipp  DDeevveellooppmmeenntt  WWoorrkksshhoopp  ((LLEEDDEEVV))  sseerriieess  ffoorr  vviiccee--
cchhaanncceelllloorrss  aanndd  ddeeppuuttyy  vviiccee--cchhaanncceelllloorrss  ooff  AAffrriiccaann  hhiigghheerr  eedduuccaattiioonn  iinnssttiittuuttiioonnss;;  aaccttiivviittiieess  iinn  
vvaarriioouuss  ff iieellddss  iinncclluuddiinngg  IICCTT  ppoolliiccyy  ddeevveellooppmmeenntt  

••  DDeevveellooppmmeenntt  ooff  ppoolliiccyy  gguuiiddeess  ffoorr  hhiigghheerr  eedduuccaattiioonn  iinnssttiittuuttiioonnss    
••  CClleeaarriinngghhoouussee  oonn  RR&&EE  nneettwwoorrkkiinngg  aanndd  IICCTT  ppoolliiccyy;;  ppuuttttiinngg  ttooggeetthheerr  rreessoouurrcceess  tthhaatt  aarree  

rreelleevvaanntt  ttoo  mmeemmbbeerrss  aanndd  tthhee  ccoommmmuunniittyy  iinn  ggeenneerraall..    
  
SSoommee  ffaaccttss  aabboouutt  AAffrriiccaa::  
••  AAffrriiccaa  hhaass  aa  ttoottaall  ppooppuullaattiioonn  ooff  aabboouutt  995555  mmiilllliioonn,,  wwhhiicchh  iiss  1144%%  ooff  tthhee  wwoorrlldd  ppooppuullaattiioonn..  
••  TTeelleepphhoonnee  ppeenneettrraattiioonn::  33..88%%  ((mmoobbiillee::  2277..55%%))  
••  SSuubb--SSaahhaarraann  AAffrriiccaa::  11..66%%  ((1188..33%%))  
••  WWoorrlldd  aavveerraaggee::  1199%%  ((4499%%))  
••  5511  mmiilllliioonn  IInntteerrnneett  uusseerrss  ((55..33%%  ppeenneettrraattiioonn))  
••  WWoorrlldd  aavveerraaggee::  2222%%;;  NNoorrtthh  AAmmeerriiccaa::  7733%%  
••  22%%  ooff  IInntteerrnneett  PPrroottooccooll  ((vveerrssiioonn  44))  aaddddrreessss  ssppaaccee  
••  00..22%%  ooff  wwoorrlldd’’ss  ttoottaall  iinntteerrnneett  ccaappaacciittyy  
  
WWhhyy  iiss  RREENN  ccrruucciiaall  ffoorr  AAffrriiccaa??  
••  BBaannddwwiiddtthh  iinn  AAffrriiccaa  iiss  tthhee  mmoosstt  eexxppeennssiivvee  iinn  tthhee  wwoorrlldd  ((aatt  aann  aavveerraaggee  ooff  UUSS$$44  000000  ppeerr  

MMbbppss//mmoonntthh))  
••  TThhee  mmaaiinn  rreeaassoonnss  aarree  tthhee  llaacckk  ooff  ccoommppeettiittiioonn,,  tthhee  uussee  ooff  ccoossttllyy  tteecchhnnoollooggiieess  aass  wweellll  aass  

iinnaaddeeqquuaattee  rreegguullaattoorryy  eennvviirroonnmmeennttss..  
••  TThheerree  iiss  aa  nneeeedd  ttoo  bbuuiilldd  bbaarrggaaiinniinngg  ppoowweerr  ((aa  ggoooodd  eexxaammppllee  iiss  tthhee  PPHHEEAA--ssuuppppoorrtteedd  

bbaannddwwiiddtthh  ccoonnssoorrttiiuumm))  
••  TThheerree  iiss  aallssoo  aa  nneeeedd  ttoo  sseennssiittiissee  ppoolliiccyy--  aanndd  ddeecciissiioonn--mmaakkeerrss..  
••  AAffrriiccaann  sscciieennttiissttss  aanndd  rreesseeaarrcchheerrss  aarree  iissoollaatteedd  aanndd  ggeenneerraallllyy  llaacckk  ccrriittiiccaall  mmaassss  ffoorr  ssuucccceessssffuull  

rreesseeaarrcchh  aaccttiivviittiieess..  TThheerree  iiss  tthhuuss  aa  nneeeedd  ttoo  nneettwwoorrkk  aanndd  ccoollllaabboorraattee  ((aatt  nnaattiioonnaall,,  rreeggiioonnaall,,  
ccoonnttiinneennttaall  aanndd  iinntteerrnnaattiioonnaall  lleevveellss))..  

••  WWee  nneeeedd  ttoo  rreedduuccee  tthhee  bbrraaiinn  ddrraaiinn  tthhaatt  rreessuullttss  ffrroomm  ffrruussttrraattiioonn..  
••  WWee  sshhoouulldd  ttaapp  tthhee  ppootteennttiiaall  ooff  tthhee  AAffrriiccaann  DDiiaassppoorraa  ttoo  ccoonnttrriibbuuttee  ttoo  AAffrriiccaann  ddeevveellooppmmeenntt..  SSeeee  

tthhee  22000077  CCOORREEVVIIPP  ((CCoonnffeerreennccee  ooff  RReeccttoorrss  aanndd  VViiccee  cchhaanncceelllloorrss  ooff  IInnssttiittuuttiioonnss  aanndd  
UUnniivveerrssiittiieess))  rreeppoorrtt  

••  BBlleennddeedd  lleeaarrnniinngg  iiss  ppaarrtt  ooff  tthhee  ssoolluuttiioonn  ttoo  aacccceessss  aanndd  mmaassssiiff iiccaattiioonn..  
••  SSccaarrccee  rreessoouurrcceess  mmuusstt  bbee  sshhaarreedd  ((nnoott  oonnllyy  iinnffoorrmmaattiioonn,,  kknnoowwlleeddggee  aanndd  ppeeddaaggooggiiccaall  

rreessoouurrcceess,,  bbuutt  aallssoo  hhuummaann  rreessoouurrcceess))..  
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FFiigguurree  11::  NNRREENNss  iinn  AAffrriiccaa  
  
IInn  tthhee  nneexxtt  yyeeaarr,,  tthheerree  wwiillll  bbee  tthhrreeee  mmaajjoorr  ffiibbrree  iinnffrraassttrruuccttuurreess  iinn  eeaasstt  AAffrriiccaa  tthhaatt  wwiillll  ppuusshh  pprriicceess  
ddoowwnn::  SSEEAACCOOMM  ((EEaasstt  AAffrriiccaa  ttoo  LLoonnddoonn)),,  TTEEAAMMSS  ((MMoommbbaassaa  ttoo  FFuujjaaiirraahh))  aanndd  EEAASSSSyy  ((EEaasstt  AAffrriiccaa  
ttoo  PPoorrtt  SSuuddaann))..  
  
OOnn  tthhee  wweesstt  ccooaasstt  ooff  AAffrriiccaa,,  WWAACCSS  ((CCaappee  TToowwnn  ttoo  LLoonnddoonn))  aanndd  MMaaIINN  OOnnEE  ((WWeesstt  AAffrriiccaa  ttoo  
PPoorrttuuggaall))  aarree  dduuee  ttoo  bbee  iinnssttaalllleedd  bbyy  22001100..  
  
NNRREENNss  iinn  AAffrriiccaa  ccaann  bbee  ccaatteeggoorriisseedd  iinnttoo  tthhrreeee  ggrroouuppss  ((FFiigguurree  11))::  

••  EEssttaabblliisshheedd  ((ffuunnccttiioonniinngg))  NNRREENNss::  AAccttiivvee  RREENNss  eesssseennttiiaallllyy  eessttaabblliisshheedd  iinn  NNoorrtthheerrnn,,  
SSoouutthheerrnn  aanndd  EEaasstteerrnn  AAffrriiccaa..  WWeellll  eessttaabblliisshheedd  NNRREENNss  iinncclluuddee::  

TTEENNEETT  ((SSoouutthh  AAffrriiccaa))  
KKEENNEETT  ((KKeennyyaa))  
MMAARREENN  ((MMaallaawwii))  
EEUUNN  ((EEggyypptt))  
MMAARRWWAANN  ((MMoorrooccccoo))  
RRNNUU  ((TTuunniissiiaa))  
CCEERRIISSTT  ((AAllggeerriiaa))  

••  NNeeww  NNRREENNss::  TThheerree  aarree  sseevveerraall  iinniittiiaattiivveess  iinn  aallll  AAffrriiccaann  rreeggiioonnss  ffoorr  tthhee  ffoorrmmaattiioonn  ooff  NNRREENNss..  
MMoosstt  ooff  tthhee  iinniittiiaattiivveess  ffoorrmm  ppaarrtt  ooff  tthhee  SSoouutthheerrnn//EEaasstteerrnn  AAffrriiccaa  ((UUbbuunnttuuNNeett  mmoommeennttuumm))::  

EEbb@@llee  ((DDRRCC))  
MMooRREENNeett  ((MMoozzaammbbiiqquuee))  
RREENNUU  ((UUggaannddaa))  
RRwwNNeett  ((RRwwaannddaa))  
SSUUIINN  ((SSuuddaann))  ––  nnooww  wweellll  eessttaabblliisshheedd  
TTEERRNNEETT  ((TTaannzzaanniiaa))  

••  EEmmeerrggiinngg  NNRREENNSS  ((NNRREENNss  iinn  ffoorrmmaattiioonn))::  AAddvvaanncceedd  iinniittiiaattiivveess  iinncclluuddee::  
ZZAAMMRREENN  ((ZZaammbbiiaa))  
NNAAMMRREENN  ((NNaammiibbiiaa))    
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NNggRREENN  ((NNiiggeerriiaa))::  TTeenn  vviiccee--cchhaanncceelllloorrss  ccoommmmiitttteedd  tthheemmsseellvveess  ttoo  eessttaabblliisshh  NNggRREENN  
((FFeebbrruuaarryy  22000088))..  
GGAARRNNEETT  ((GGhhaannaa))::  PPoolliiccyy  ddiiaalloogguuee  iiss  oonnggooiinngg;;  ttwwoo  wwoorrkkiinngg  ggrroouuppss  hhaavvee  bbeeeenn  ffoorrmmeedd  oonn  
ppoolliiccyy  aanndd  aarrcchhiitteeccttuurree;;  tthheerree  hhaavvee  bbeeeenn  rreecceenntt  ddeevveellooppmmeennttss  ((MMaarrcchh  22000099))..  
CCaammeerroooonniiaann  RREENN  ((eemmbbrryyoo  eexxiissttss  wwiitthh  RRIICC))::  GGoovveerrnnmmeenntt  hhaass  mmaaddee  aa  ccoommmmiittmmeenntt  ttoo  
eessttaabblliisshh  iitt..  
SSeenneeggaall  ((RREENNEERR))::  PPoolliiccyy  ddiiaalloogguuee  iiss  oonnggooiinngg;;  aa  mmeeeettiinngg  ooff  ddeecciissiioonn--mmaakkeerrss  iiss  iinn  
pprreeppaarraattiioonn..  
CCôôttee  dd''IIvvooiirree::  PPoolliiccyy  ddiiaalloogguuee  iiss  oonnggooiinngg,,  ddeessppiittee  tthhee  ddiiffffiiccuulltt  ppoolliittiiccaall  ssiittuuaattiioonn..  

  
RReeggiioonnaall  RREENNss  
  
TThhee  ffiirrsstt  rreeggiioonnaall  iinniittiiaattiivvee  iinn  AAffrriiccaa  wwaass  tthhee  EEUUMMEEDDCCoonnnneecctt  pprroojjeecctt,,  wwhhiicchh  wwaass  ffuunnddeedd  bbyy  tthhee  
EEuurrooppeeaann  UUnniioonn..  IItt  lliinnkkss  MMeeddiitteerrrraanneeaann  AAffrriiccaann  ccoouunnttrriieess  wwiitthh  EEuurrooppee  tthhrroouugghh  GGEEAANNTT..  TThhee  nneexxtt  
sstteepp  wwiillll  bbee  ddiirreecctt  lliinnkkss  ffrroomm  iinnddiivviidduuaall  ccoouunnttrriieess  ttoo  GGEEAANNTT  aass  wweellll  aass  ddiirreecctt  iinntteerrccoonnnneeccttiioonn  
bbeettwweeeenn  tthhee  ccoouunnttrriieess..  
  
AAnnootthheerr  mmaajjoorr  iinniittiiaattiivvee  hhaass  bbeeeenn  tthhee  UUbbuunnttuuNNeett  AAlllliiaannccee  aammoonngg  sseevveerraall  SSoouutthheerrnn//EEaasstteerrnn  
AAffrriiccaann  NNRREENNss  ttoo  iinntteerrccoonnnneecctt  aanndd  sshhaarree  bbaannddwwiiddtthh..  TThheerree  hhaass  bbeeeenn  ssttrroonngg  ccoommmmiittmmeenntt  bbyy  
mmeemmbbeerrss  uunnddeerr  ddiiffffiiccuulltt  rreegguullaattoorryy  eennvviirroonnmmeennttss..  TThhee  UUbbuunnttuuNNeett  AAlllliiaannccee  hhaass  bbeeeenn  ccoonnnneecctteedd  ttoo  
GGEEAANNTT  ssiinnccee  JJaannuuaarryy  22000088..  
  
TThheerree  aann  iinniittiiaattiivvee  ttoo  eessttaabblliisshh  aa  rreeggiioonnaall  RREENN  iinn  WWeesstt//CCeennttrraall  AAffrriiccaa..  
  
TThheerree  hhaass  bbeeeenn  pprrooggrreessss,,  ddeessppiittee  cchhaalllleennggeess,,  iinn  tthhee  ffoolllloowwiinngg  aarreeaass::  

••  AAwwaarreenneessss  rraaiissiinngg  aatt  tthhee  hhiigghheesstt  lleevveell  ((aammoonngg  vviiccee--cchhaanncceelllloorrss,,  mmiinniisstteerrss  aanndd  hheeaaddss  ooff  
ssttaattee))  oonn  tthhee  iimmppoorrttaannccee  ooff  RR&&EE  nneettwwoorrkkiinngg  ffoorr  AAffrriiccaann  ddeevveellooppmmeenntt  

••  DDeevveellooppmmeenntt  ooff  cclleeaarr  aanndd  ccoohheerreenntt  nnaattiioonnaall  IICCTT  ppoolliicciieess  ttaakkiinngg  iinnttoo  aaccccoouunntt  bbootthh  rreeggiioonnaall  
iissssuueess  aanndd  RR&&EE  ssppeecciiffiicc  nneeeeddss  

••  RReegguullaattoorryy  eennvviirroonnmmeenntt  
••  DDiissppaarriittyy  ooff  mmaarrkkeett  eennvviirroonnmmeenntt  tthhrroouugghhoouutt  tthhee  ccoonnttiinneenntt;;  nneeeedd  ffoorr  hhaarrmmoonniissaattiioonn  wwiitthhiinn  

rreeggiioonnaall  eeccoonnoommiicc  ccoommmmuunniittiieess  ((RREECCss))  
••  HHuummaann  ccaappaacciittyy  ddeevveellooppmmeenntt  
••  IInnssttiittuuttiioonnaall  IInntteerrnneett  PPrroottooccooll  rreessoouurrcceess..  

  
EEnnaabblliinngg  rroollee  ppllaayyeerrss  pprreesseenntt  ooppppoorrttuunniittiieess,,  ffoorr  eexxaammppllee,,  tthhee  mmaannyy  eennaabblleerrss  aanndd  ssuuppppoorrtteerrss  ooff  
tthhee  AAffrriiccaann  RREENN  ccoommmmuunniittyy::  
  
CCoonnttiinneennttaall  bbooddiieess::  AAffrriiccaann  UUnniioonn  CCoommmmiissssiioonn  ((AAUUCC))  aanndd  EEuurrooppeeaann  CCoommmmiissssiioonn  ((EECC))  ((TThhee  
AAffrriiccaaCCoonnnneecctt  pprroojjeecctt  aaiimmss  ttoo  ccoonnssoolliiddaattee  aanndd  ccoonnnneecctt  tthhee  AAffrriiccaann  rreesseeaarrcchh  aanndd  eedduuccaattiioonn  
nneettwwoorrkk  ttoo  GGEEAANNTT;;  aa  ffeeaassiibbiilliittyy  ssttuuddyy  hhaass  bbeeeenn  ddoonnee  aanndd  tthhee  rreeppoorrtt  iiss  dduuee  ttoo  bbee  rreelleeaasseedd  iinn  
OOccttoobbeerr))..  OOtthheerr  ccoonnttiinneennttaall  bbooddiieess  tthhaatt  ssuuppppoorrtt  tthhee  AAffrriiccaann  RREENN  ccoommmmuunniittyy  iinncclluuddee  tthhee  AAAAUU,,  
AAffrriiccaann  NNeettwwoorrkk  OOppeerraattoorrss  GGrroouupp  ((AAffNNOOGG))  aanndd  AAffrriiNNIICC,,  tthhee  rreeggiissttrryy  tthhaatt  aallllooccaatteess  IIPP  rreessoouurrcceess  
ffoorr  tthhee  AAffrriiccaann  rreeggiioonn  
  
GGoovveerrnnmmeennttss  
  
RReeggiioonnaall  aanndd  nnaattiioonnaall  bbooddiieess::  rreeggiioonnaall  eeccoonnoommiicc  ccoommmmuunniittiieess  ((RREECCss))  aanndd  rreeggiioonnaall  rreegguullaattoorryy  
aassssoocciiaattiioonnss  ((RRRRAAss))  ((ffoorr  eexxaammppllee,,  SSAADDCC,,  EECCOOWWAASS,,  WWAATTRRAA,,  CCRRAASSAA)),,  nnaattiioonnaall  rreegguullaattoorryy  
aauutthhoorriittiieess  
DDeevveellooppmmeenntt  ppaarrttnneerrss,,  iinncclluuddiinngg  IIDDRRCC,,  PPHHEEAA,,  SSIIDDAA,,  AACCBBFF,,  AAnnddrreeww  WW  MMeelllloonn  FFoouunnddaattiioonn  
VVaarriioouuss  ootthheerr  oorrggaanniissaattiioonnss,,  iinncclluuddiinngg  NNSSRRCC,,  IIEEEEAAFF,,  OOSSII,,  KKTTHH  
PPrriivvaattee  sseeccttoorr  ((mmaaiinnllyy  tthhrroouugghh  ssoommee  ooff  tthhee  aabboovvee--mmeennttiioonneedd  oorrggaanniissaattiioonnss))  
TThhee  iinntteerrnnaattiioonnaall  RREENN  ccoommmmuunniittyy  ((GGEEAANNTT//DDAANNTTEE,,  DDFFNN,,  GGAARRRR,,  IInntteerrnneett22,,  RREENNAATTEERR  aanndd  
mmaannyy  ootthheerrss))  iiss  aann  iimmppoorrttaanntt  aasssseett  ttoo  bbuuiilldd  oonn..  
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TThhee  pprreesseennttaattiioonn  ggiivveess  aa  gglloobbaall  oovveerrvviieeww  ooff  wwhhaatt  iiss  hhaappppeenniinngg  iinn  AAffrriiccaa  
  
DDiissccuussssiioonn  
RReemmaarrkkss  bbyy  tthhee  vvaarriioouuss  ppaarrttiicciippaannttss  iinn  tthhee  ddiissccuussssiioonn  aarree  uunnaattttrriibbuutteedd..    
  
→→  TThhee  iiddeeaa  ooff  ccaappiittaalliissiinngg  oonn  DDiiaassppoorraa  AAffrriiccaannss  iiss  aallwwaayyss  ssuuggggeesstteedd,,,,  bbuutt  wwee  bbuutt  tteenndd  ttoo  

ffoorrggeett  tthhee  ffrriieennddss  ooff  AAffrriiccaa,,  wwhhoo  aarree  nnoott  AAffrriiccaannss  bbuutt  wwoorrkk  ffoorr  AAffrriiccaa..  
  
→→  TThhee  iissssuueess  ooff  ccoonnnneeccttiivviittyy  aanndd  ee--lleeaarrnniinngg  ccoonntteenntt  aarree  cclloosseellyy  ccoonnnneecctteedd..  WWee  nneeeedd  aann  

ooppppoorrttuunniittyy  ttoo  iiddeennttiiffyy  tthhee  lliinnkkaaggeess..  
  
→→  WWee  hhaavvee  bbeeeenn  iinnffrraassttrruuccttuurreess  aanndd  ccaann  eexxppeecctt  ssiiggnniiffiiccaanntt  iimmpprroovveemmeennttss  iinn  ccoonnnneeccttiivviittyy  iinn  

tthhee  nneexxtt  1122  mmoonntthhss..  TThhee  nneexxtt  mmaajjoorr  iissssuuee  ttoo  aaddddrreessss  wwiillll  bbee  wwhhaatt  ttoo  uussee  tthhee  iinnffrraassttrruuccttuurree  
ffoorr..  

  
33..  SSEESSSSIIOONN  33::  TTAASSKK  GGRROOUUPP  BBRREEAAKKAAWWAAYY  SSEESSSSIIOONNSS  
  
33..11  BBrreeaakkaawwaayy  SSeessssiioonn  AA::  TTaasskk  GGrroouupp  oonn  DDiiggiittaall  KKnnoowwlleeddggee  IInnffrraassttrruuccttuurree  

CChhaaiirr::  PPrrooff..  DDoonn  RRiilleeyy  ((UUnniivveerrssiittyy  ooff  MMaarryyllaanndd))  
RRaappppoorrtteeuurr::  DDaann  CCoohheenn  ((UUSS  NNAASS))  

  
33..22  BBrreeaakkaawwaayy  SSeessssiioonn  BB::  TTaasskk  GGrroouupp  oonn  DDiiggiittaall  KKnnoowwlleeddggee  RReessoouurrcceess  

CChhaaiirr::  PPrrooff..  MMss  SSuussaann  VVeellddssmmaann  ((AASSSSAAff))  
RRaappppoorrtteeuurr::  PPaauull  UUhhlliirr  ((UUSS  NNAASS))  

  
DDAAYY  22  ((1122  MMAAYY  22000099))  
  
44..  SSEESSSSIIOONN  FFOOUURR::  CCOOMMBBIINNEEDD  TTAASSKK  GGRROOUUPP  SSEESSSSIIOONNSS  

CChhaaiirr::  DDrr  BBiillll  AAnnddeerrssoonn  ((PPrraaxxiiss110011))  
  
44..11  OOppeenn  iinnssttiittuuttiioonnaall  rreeppoossiittoorriieess  
  
TThhee  cchhaaiirrppeerrssoonn  eexxppllaaiinneedd  tthhaatt  tthhee  pprriimmaarryy  ttaasskk  ooff  tthhee  sseessssiioonn  wwaass  ttoo  rreeaacchh  ccoonnsseennssuuss  oonn  hhooww  ttoo  
mmoovvee  ffoorrwwaarrdd  wwiitthh  tthhee  ooppeenn  rreeppoossiittoorryy  ccoommppoonneenntt  ooff  tthhee  IIAAPP  pprrooggrraammmmee..  TThhee  sseessssiioonn  wwoouulldd  
ccoommpprriissee  pprreesseennttaattiioonnss  oonn  eexxaammppllee  ooff  ooppeenn  rreeppoossiittoorriieess,,  rreeccoommmmeennddaattiioonnss  aanndd  ggeenneerraall  
ddiissccuussssiioonn  oonn  hhooww  ttoo  mmoovvee  ffoorrwwaarrdd,,  iinncclluuddiinngg  bbeesstt  ooppttiioonnss  ffoorr  ccoonnccrreettee  pprrooppoossaallss,,  aaccttiioonnss  aanndd  
oouuttccoommeess..  
  
44..11..11  SSuubb--SSaahhaarraann  AAffrriiccaa  ((JJaacckkiiee  OOllaanngg,,  NNAASSAACC))  
  
TThhee  NNeettwwoorrkk  ooff  AAffrriiccaann  SScciieennccee  AAccaaddeemmiieess  ((NNAASSAACC))  wwaass  ffoouunnddeedd  iinn  NNaaiirroobbii,,  KKeennyyaa  iinn  
DDeecceemmbbeerr  22000011  aass  aann  iinnddeeppeennddeenntt  ffoorruumm  ffoorr  AAffrriiccaann  sscciieennccee  aaccaaddeemmiieess  ttoo::    
PPrroovviiddee  ((iinnddiivviidduuaallllyy  oorr  jjooiinnttllyy))  iinnddeeppeennddeenntt  eevviiddeennccee--bbaasseedd  aaddvviiccee  ttoo  AAffrriiccaann  ggoovveerrnnmmeennttss  oonn  
sscciieennttiiffiicc  iissssuueess  ooff  ccrriittiiccaall  iimmppoorrttaannccee  ttoo  ddeevveellooppmmeenntt  wwiitthhiinn  AAffrriiccaa  
PPrreeppaarree  aanndd  iissssuuee  ccoommmmoonn  ssttaatteemmeennttss  oonn  mmaajjoorr  iissssuueess  rreelleevvaanntt  ttoo  AAffrriiccaa..  
  
NNAASSAACC  mmeemmbbeerrss  aarree  iinnssttiittuuttiioonnaallllyy  bbaasseedd..  NNAASSAACC  ssttrriivveess  ttoo  bbee  rreelleevvaanntt  wwiitthh  rreessppeecctt  ttoo  ppoolliiccyy  
aaddvvooccaaccyy  oonn  tthhee  AAffrriiccaann  ccoonnttiinneenntt..  
  
TThheerree  aarree  1166  eessttaabblliisshheedd  sscciieennccee  aaccaaddeemmiieess  iinn  AAffrriiccaa,,  oonnllyy  1144  ooff  wwhhiicchh  aarree  NNAASSAACC  mmeemmbbeerrss..  
AAccaaddeemmiieess  eexxiisstt  iinn  CCaammeerroooonn,,  EEggyypptt,,  GGhhaannaa,,  KKeennyyaa,,  MMaaddaaggaassccaarr,,  MMaauurriittiiuuss,,  MMoorrooccccoo,,  
MMoozzaammbbiiqquuee,,  NNiiggeerriiaa,,  SSeenneeggaall,,  SSuuddaann,,  SSoouutthh  AAffrriiccaa,,  TTaannzzaanniiaa,,  UUggaannddaa,,  ZZaammbbiiaa  aanndd  ZZiimmbbaabbwwee..  
AAccaaddeemmiieess  aarree  iinn  tthhee  pprroocceessss  ooff  bbeeiinngg  eessttaabblliisshheedd  iinn  BBoottsswwaannaa,,  EEtthhiiooppiiaa,,  RRwwaannddaa  aanndd  TTuunniissiiaa..  
  
NNAASSAACC  hhaass  aa  mmaannddaattee  ffoorr  tthhee  ffoolllloowwiinngg::  



IAP Programme on Digital Knowledge Resources and Infrastructure in Developing Countries 
 

PPrroocceeeeddiinnggss::  22nndd  MMeeeettiinngg  ooff  tthhee  SStteeeerriinngg  CCoommmmiitttteeee;;  11sstt  MMeeeett iinngg  ooff  tthhee  TTaasskk  GGrroouuppss  ((1111––1122  MMaayy  22000099))  2211 

••  TToo  eessttaabblliisshh  aaccaaddeemmiieess  wwhheerree  nnoonnee  eexxiisstt  
••  TToo  eemmppoowweerr  eexxiissttiinngg  aaccaaddeemmiieess  bbyy  ssttrreennggtthheenniinngg  tthheeiirr  sseeccrreettaarriiaattss,,  ssttrreennggtthheenniinngg  tthheeiirr  

iinnfflluueennccee  oonn  ggoovveerrnnmmeenntt  ppoolliiccyy  aanndd  vvooiiccee  iinn  ppaarrttiicciippaattiinngg  iinn  ddiissccuussssiioonn  ooff  sscciieennttiiffiicc  mmaatttteerrss  
wwiitthhiinn  bbootthh  nnaattiioonnaall  aanndd  iinntteerrnnaattiioonnaall  ffoorruummss  

••  TToo  sseerrvvee  aass  aann  iinnddeeppeennddeenntt  ppllaattffoorrmm  ffoorr  ccrreeddiibbllee  aaddvviiccee  
••  TToo  bbee  tthhee  vvooiiccee  ooff  sscciieennccee  iinn  AAffrriiccaa..  
  
TThhee  cchhaalllleennggeess  ffaacciinngg  NNAASSAACC  iinncclluuddee  tthhee  ffaacctt  tthhaatt  aaccaaddeemmiieess  iinn  AAffrriiccaa  aarree  ggeenneerraallllyy::  
••  LLiimmiitteedd  iinn  rreessoouurrcceess,,  aanndd  tthhee  mmaajjoorriittyy  ooff  tthheemm  nneeeedd  ssttrreennggtthheenniinngg  aanndd  ttrraannssffoorrmmiinngg  ffrroomm  

ssttaattiicc  ‘‘pprriivvaattee  mmeenn’’ss  cclluubbss’’  ttoo  ddyynnaammiicc  ‘‘oorrggaanniissaattiioonnss’’    
••  NNoott  ooppeenn  ttoo  mmeemmbbeerrsshhiipp  ooff  yyoouunnggeerr  sscciieennttiissttss  ooff  aaccaaddeemmiicc  mmeerriitt  
••  AAcctt  llooccaallllyy  aanndd  iinn  iissoollaattiioonn  eevveenn  oonn  ccoommmmoonn  ccrriittiiccaall  pprroobblleemmss,,  wwiitthh  aa  lliimmiitteedd  sseennssee  ooff  

ccoolllleeccttiivvee  aaccttiioonn..    
  
TThhee  ooppppoorrttuunniittiieess  ffoorr  NNAASSAACC  iinncclluuddee::  
••  RReeggiioonnaall  aanndd  iinntteerrnnaattiioonnaall  bbooddiieess  tthhaatt  aarree  ccoommmmiitttteedd  ttoo  sscciieennccee  aallrreeaaddyy  eexxiisstt,,  iinncclluuddiinngg  

SSAADDCC,,  EECCOOWWAASS,,  IICCSSUU,,  AAUU,,  NNEEPPAADD  aanndd  AASSAADDII..  
••  AAffrriiccaann  ggoovveerrnnmmeennttss  aacckknnoowwlleeddggee  tthhee  nneeeedd  ttoo  ssuuppppoorrtt  sscciieennccee  ffrroomm  GGDDPP..  TThheeyy  aarree  

ccoommmmiitttteedd  ttoo  iinnvveessttiinngg  11%%  ooff  GGDDPP  iinn  sscciieennccee,,  bbuutt  tthhiiss  hhaass  nnoott  yyeett  bbeeeenn  rreeaalliisseedd..  
••  TThhee  MMiilllleennnniiuumm  DDeevveellooppmmeenntt  GGooaallss  ((MMDDGGss))  pprroovviiddee  aa  ffrraammeewwoorrkk  ffoorr  aaddddrreessssiinngg  

ddeevveellooppmmeenntt  nneeeeddss,,  tthhrroouugghh  sscciieennccee,,  tthhaatt  aarree  rreelleevvaanntt  iinn  AAffrriiccaa  aanndd  gglloobbaallllyy..  
••  TThheerree  hhaass  bbeeeenn  aann  iinnccrreeaasseedd  gglloobbaall  ffooccuuss  oonn  aanndd  iinntteerreesstt  iinn  AAffrriiccaa,,  ppaarrttiiccuullaarrllyy  ffrroomm  tthhee  UUSSAA  

wwiitthh  iittss  nneeww  AAffrriiccaann  AAmmeerriiccaann  pprreessiiddeenntt..  TThhee  llaasstt  AAUU  mmeeeettiinngg  pprrooppoosseedd  tthhee  ffoorrmmaattiioonn  ooff  aa  
UUnniitteedd  SSttaatteess  ooff  AAffrriiccaa..    

  
NNAASSAACC  ppuurrssuueess  iittss  ooppppoorrttuunniittiieess  bbyy,,  aammoonngg  ootthheerr  tthhiinnggss,,  mmaakkiinngg  jjooiinntt  ssttaatteemmeennttss,,  wwhhiicchh  ttaarrggeett  
ppoolliiccyy--mmaakkeerrss..  NNAASSAACC  hhaass  tthhee  ffoolllloowwiinngg  jjooiinntt  ssttaatteemmeennttss  oonn  rreeccoorrdd::  
••  JJooiinntt  ssttaatteemmeenntt  bbyy  GG88  ccoouunnttrriieess  aanndd  NNAASSAACC  oonn  sscciieennccee  aanndd  tteecchhnnoollooggyy  ffoorr  AAffrriiccaann  

ddeevveellooppmmeenntt,,  mmaaddee  ttoo  tthhee  GG88  SSuummmmiitt  iinn  SSccoottllaanndd  iinn  22000055  
••  NNAASSAACC  ssttaatteemmeenntt  oonn  sscciieennccee  aanndd  tteecchhnnoollooggyy  ffoorr  AAffrriiccaa  ttoo  AAUU  SSuummmmiitt  iinn  AAddddiiss  AAbbaabbaa,,  

EEtthhiiooppiiaa,,  iinn  JJaannuuaarryy  22000077  
••  NNAASSAACC  ssttaatteemmeenntt  oonn  ssuussttaaiinnaabbllee  eenneerrggyy,,  eeffffiicciieennccyy  aanndd  cclliimmaattee  cchhaannggee  iinn  rreellaattiioonn  ttoo  AAffrriiccaa  

ttoo  GG88  ssuummmmiitt  iinn  GGeerrmmaannyy  iinn  JJuunnee  22000077  
••  NNAASSAACC  ssttaatteemmeenntt  oonn  ssuussttaaiinnaabbllee  ddeevveellooppmmeenntt  ttoo  GG88  ssuummmmiitt  iinn  JJaappaann  iinn  JJuunnee  22000088  
••  AA  ffoorrtthhccoommiinngg  ssttaatteemmeenntt  iiss  ttoo  bbee  mmaaddee  oonn  cchhrroonniicc  bbrraaiinn  ddrraaiinn  ttoo  GG88++55  SSuummmmiitt  iinn  LLaa  

MMaaddddaalleennaa,,  IIttaallyy,,  oonn  1155  JJuunnee  22000099..  
  
MMoosstt  ooff  tthheessee  ssttaatteemmeennttss  hhaavvee  rreessuulltteedd  iinn  iinntteerrnnaattiioonnaall  rreeccooggnniittiioonn  ffoorr  NNAASSAACC,,  bbuutt  tthheerree  hhaavvee  
bbeeeenn  ffeeww  AAffrriiccaann  ssttaatteemmeennttss  ttoo  ffoosstteerr  ppoolliiccyy  aawwaarreenneessss  oonn  tthhee  AAffrriiccaann  ccoonnttiinneenntt..  TThhiiss  iiss  aann  aarreeaa  
tthhaatt  NNAASSAACC  iiss  bbeeggiinnnniinngg  ttoo  aaddddrreessss..  
  
TThhee  NNAASSAACC  ssttrraatteeggiicc  aaccttiioonn  aaggeennddaa  ffoorr  tthhee  ppeerriioodd  22000088––22001100  iinncclluuddeess  tthhee  ffoolllloowwiinngg  aaccttiivviittiieess::  
••  PPrroovviiddee  ssttrraatteeggiicc  ssuuppppoorrtt  yyoouunngg  aaccaaddeemmiieess  aanndd  iinncclluussiioonn  ooff  ppootteennttiiaall  mmeemmbbeerrss  ((uunniivveerrssiittiieess))  
••  EEnnccoouurraaggee  bbeesstt  pprraaccttiicceess  ffoorr  sscciieennccee  aaccaaddeemmiieess  ((bbeenncchhmmaarrkkiinngg))  
••  DDeevveelloopp  aanndd  sshhaarree  eexxppeerrttiissee  oonn  ffuunnddiinngg  ooppppoorrttuunniittiieess    
••  OOrrggaanniissee  sscciieennttiiffiicc  ccoonnffeerreenncceess  aanndd  MMiinniisstteerriiaall  rroouunnddttaabblleess,,  mmaakkiinngg  aa  ppooiinntt  ooff  iinnvvoollvviinngg  

yyoouunngg  aanndd  DDiiaassppoorraa  sscciieennttiissttss  
••  BBeeccoommee  tthhee  sscciieennccee  aaddvviisseerr  aanndd  ppaarrttnneerr  ((AAffrriiccaa))  
••  SSuuppppoorrtt  tthhee  ccrreeaattiioonn  ooff  nnaattiioonnaall  sscciieennccee  ffoouunnddaattiioonnss..  OOnnllyy  SSoouutthh  AAffrriiccaa  hhaass  ssoo  ffaarr  bbeeeenn  aabbllee  

ttoo  ddoo  ssoo..  
  
NNAASSAACC  hhaass  bbuuiilltt  ssttrraatteeggiicc  ppaarrttnneerrsshhiippss  wwiitthh  tthhee  ffoolllloowwiinngg,,  wwhhiicchh  pprroovviiddee  vvaarriioouuss  ffoorrmmss  ooff  ssuuppppoorrtt::  
••  IIAAPP  ffoorr  ccaappaacciittyy  bbuuiillddiinngg  ssuuppppoorrtt  ((eessppeecciiaallllyy  ssmmaallll  ggrraannttss  ttoo  ssttrruugggglliinngg  aaccaaddeemmiieess  ttoo  eennhhaannccee  

iinnffrraassttrruuccttuurree  iinn  aaccaaddeemmiieess)),,  sscciieennccee  eedduuccaattiioonn  pprrooggrraammmmee..  AA  pprrooppoossaall  iiss  bbeeiinngg  ddeevveellooppeedd  
ffoorr  aa  rreeggiioonnaall  wwaatteerr  pprrooggrraammmmee..  
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••  AAffrriiccaann  SScciieennccee  AAccaaddeemmiieess  DDeevveellooppmmeenntt  IInniittiiaattiivvee  ((AASSAADDII)),,  wwhhiicchh  ssuuppppoorrttss  aannnnuuaall  
ccoonnffeerreenncceess..  TThhee  22000099  ccoonnffeerreennccee  iiss  sscchheedduulleedd  ffoorr  NNoovveemmbbeerr  22000099  iinn  GGhhaannaa..    

••  RRooyyaall  SSoocciieettyy  aanndd  PPffiizzeerr,,  wwhhiicchh  ssuuppppoorrtt  mmeennttoorriinngg,,  ttrraaiinniinngg  aanndd  iinnssttiittuuttiioonnaall  ssuuppppoorrtt..    
••  DDuuttcchh  MMiinniissttrryy,,  wwhhiicchh  ssuuppppoorrttss  ooppttiimmaall  ffuunnccttiioonniinngg  ooff  sseeccrreettaarriiaattss  aanndd  iinnccrreeaasseedd  mmeemmbbeerrsshhiipp  

ooff  aaccaaddeemmiieess  ffoorr  ccrriittiiccaall  mmaassss  oonn  tthhee  ccoonnttiinneenntt..    
  
NNAASSAACC  uunnddeerrttaakkeess  tthhee  ffoolllloowwiinngg  aaccttiioonnss  iinn  ppuurrssuuiinngg  iittss  ssttrraatteeggiicc  aaccttiioonn  aaggeennddaa::  
••  AAssssiissttss  iinn  ssttrreennggtthheenniinngg  eessttaabblliisshheedd  mmeerriitt--bbaasseedd  sscciieennccee  aaccaaddeemmiieess    
••  FFaacciilliittaatteess  tthhee  eessttaabblliisshhmmeenntt  ooff  nneeww  aaccaaddeemmiieess  wwhheerree  nnoonnee  eexxiisstt  iinn  aa  rreeggiioonnaallllyy  ccoooorrddiinnaatteedd  

ffaasshhiioonn    
••  IImmpprroovveess  tthhee  NNAASSAACC  wweebb  pprreesseennccee  bbyy  eessttaabblliisshhiinngg  aann  iinnddeeppeennddeenntt  NNAASSAACC  wweebbssiittee..  TThhee  

NNAASSAACC  wweebbssiittee  iiss  ccuurrrreennttllyy  hhoosstteedd  oonn  tthhee  AAffrriiccaann  AAccaaddeemmyy  ooff  SScciieenncceess  wweebbssiittee..  
••  SSuuppppoorrttss  NNAASSAACC’’ss  ccoollllaabboorraattiivvee  pprroojjeeccttss  ((iinncclluuddiinngg  AASSAADDII,,  RRSS//PPffiizzeerr  aanndd  IIAAPP))  
••  SSuuppppoorrttss  eexxcchhaannggee  pprrooggrraammmmeess  aammoonngg  NNAASSAACC  mmeemmbbeerrss  aass  wweellll  aass  bbeettwweeeenn  tthheemm  aanndd  

ootthheerr  aaccaaddeemmiieess  wwoorrllddwwiiddee  
••  SSttrreennggtthheennss  lliinnkkss  wwiitthh  mmaajjoorr  iinntteerrggoovveerrnnmmeennttaall  oorrggaanniissaattiioonnss  ssuucchh  aass  AAUU,,  NNEEPPAADD,,  AADDBB,,  

EECCAA,,  GG88  
••  IIssssuueess  ssttaatteemmeennttss  wwhheenn  aapppprroopprriiaattee..  
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DDiissccuussssiioonn    
RReemmaarrkkss  bbyy  tthhee  vvaarriioouuss  ppaarrttiicciippaannttss  iinn  tthhee  ddiissccuussssiioonn  aarree  uunnaattttrriibbuutteedd..    
  
→→  IInnppuuttss  ooff  tthhee  mmeeeettiinngg  wweerree  iinnvviitteedd  oonn  wwhhaatt  aa  NNAASSAACC  oorrggaanniissaattiioonnaall  iinnssttiittuuttiioonnaall  

rreeppoossiittoorryy  wwoorrkkppllaann  sshhoouulldd  iinncclluuddee..  
  
→→  TThheerree  wweerree  ddiissccuussssiioonnss  aafftteerr  tthhee  SShhaanngghhaaii  mmeeeettiinngg  aabboouutt  wwhheetthheerr  iitt  wwoouulldd  bbee  wwoorrtthh  

eessttaabblliisshhiinngg  aa  ssmmaallll  iinnssttiittuuttiioonnaall  rreeppoossiittoorryy  aatt  eeaacchh  aaccaaddeemmyy  aass  ooppppoosseedd  ttoo  hhaavviinngg  aa  
cceennttrraall  iinnssttiittuuttiioonnaall  rreeppoossiittoorryy  aatt  NNAASSAACC  wwiitthh  aa  cchhaapptteerr  ffoorr  eeaacchh  mmeemmbbeerr  aaccaaddeemmyy..  OOnnccee  
aann  aaccaaddeemmyy  iiss  ssuuffffiicciieennttllyy  mmaattuurree,,  wwiitthh  iittss  oowwnn  ccaappaacciittyy,,  iitt  ccoouulldd  eessttaabblliisshh  iittss  oowwnn  
iinnssttiittuuttiioonnaall  rreeppoossiittoorryy..  AA  NNAASSAACC  iinnssttiittuuttiioonnaall  rreeppoossiittoorryy  ccoouulldd  tthhuuss  bbee  ccoonnssiiddeerreedd  aass  aann  
iinnccuubbaattoorr  ffoorr  aa  ppeerriioodd  ooff  tthhrreeee  ttoo  ffiivvee  yyeeaarrss..  IItt  wwoouulldd  nnoott  bbee  ffeeaassiibbllee  ttoo  eessttaabblliisshh  aann  
iinnssttiittuuttiioonnaall  rreeppoossiittoorryy  aatt  eeaacchh  aaccaaddeemmyy  uunnlleessss  tthheerree  iiss  eennoouugghh  ccoonntteenntt  aanndd  ppuubblliicciittyy,,  aanndd  
iitt  iiss  ssuuffffiicciieennttllyy  uuttiilliisseedd..  AA  cceennttrraall  llooccaattiioonn  wwoouulldd  aallllooww  eeffffoorrttss  ttoo  bbee  ffooccuusseedd  aanndd  eennhhaannccee  
ttrraaiinniinngg..  

  
→→  AA  cceennttrraall  aaccaaddeemmyy  iiss  ttoo  bbee  rreeccoommmmeennddeedd  aass  lloonngg  aass  iitt  iiss  eennddooggeennoouuss,,  aarriissiinngg  ffrroomm  tthhee  

wwiilllliinnggnneessss  ooff  tthhee  ppeeooppllee  iinn  tthhee  ccoouunnttrryy,,  aanndd  pprroovviiddiinngg  oonnllyy  ssuuppppoorrtt  aanndd  ffuunnddss  iinn  aa  
ssiittuuaattiioonn  iinn  wwhhiicchh  tthhee  wwiilllliinnggnneessss  ttoo  eessttaabblliisshh  ssuucchh  aann  iinnssttiittuuttiioonn  aallrreeaaddyy  eexxiissttss..  IItt  sshhoouulldd  
nnoott  bbee  ffoorrcceedd  oonn  ppeeooppllee..  

  
→→  AAnnootthheerr  rreeccoommmmeennddaattiioonn  iiss  ttoo  wwoorrkk  wwiitthh  aaccaaddeemmiieess  tthhaatt  aarree  nnoott  mmeerriitt--bbaasseedd  aanndd  aassssiisstt  

tthheemm  iinn  mmoovviinngg  ttoowwaarrddss  bbeeiinngg  mmeerriitt--bbaasseedd..  
  
→→  WWhheerree  wwiillll  tthhee  iinnffoorrmmaattiioonn  oonn  tthhee  OOIIRR  bbee  ggeenneerraatteedd??  WWiillll  eeaacchh  aaccaaddeemmyy  ggeenneerraattee  

ssuuffffiicciieenntt  iinnffoorrmmaattiioonn,,  oorr  wwiillll  tthheerree  bbee  rreelliiaannccee  oonn  uunniivveerrssiittiieess  ttoo  ggeenneerraattee  tthhee  iinnffoorrmmaattiioonn..  
IIff  ssoo,,  iitt  wwoouulldd  ppeerrhhaappss  bbee  bbeetttteerr  ttoo  ddiissttrriibbuuttee  ttoo  OOIIRRss  aammoonngg  uunniivveerrssiittiieess  tthhaann  aaccaaddeemmiieess..  

  
→→  IInn  tthhee  eexxppeerriieennccee  ooff  SSoouutthh  AAffrriiccaa,,  iinnssttiittuuttiioonnaall  rreeppoossiittoorriieess  aarree  ddrriivveenn  bbyy  uunniivveerrssiittiieess..  TThhee  

ccoonntteenntt  iiss  tthhee  wwoorrkk  ooff  uunniivveerrssiittiieess,,  bbuutt  iinnssttiittuuttiioonnss  ssuucchh  aass  tthhee  NNRRFF  aanndd  AASSSSAAff  ppllaayy  aa  
ssuuppppoorrttiinngg  rroollee  aanndd  pprroovviiddee  aaddvviiccee  oonn  ppoolliiccyy  ttoo  eennssuurree  tthhaatt  iinniittiiaattiivveess  mmoovvee  ffoorrwwaarrdd..  
TThheerree  iiss  tthhuuss  aa  rroollee  ffoorr  aaccaaddeemmiieess  ttoo  iiddeennttiiffyy  tthhee  ggaappss  iinn  tthhee  ssyysstteemm  aanndd  aassssiisstt  
iinnssttiittuuttiioonnss  tthhaatt  aarree  bbaattttlliinngg  ttoo  sseett  uupp  iinnssttiittuuttiioonnaall  rreeppoossiittoorriieess  ttoo  ccoonnssiiddeerr  lliinnkkaaggeess  
bbeettwweeeenn  ppoocckkeettss  ooff  iinnssttiittuuttiioonnss  ssoo  tthhaatt  tthhee  ccoonntteenntt  iiss  aacccceessssiibbllee  ttoo  eevveerryyoonnee..  

  
→→  IItt  wwoouulldd  sseeeemm  tthhaatt  iiff  aann  ooppeenn  rreeppoossiittoorryy  iiss  ttoo  bbee  llooccaatteedd  aatt  NNAASSAACC,,  iitt  sshhoouulldd  ssuuppppoorrtt  tthhee  

rroolleess  ooff  tthhee  oorrggaanniissaattiioonn  wwhhiicchh  aarree  aaddvviissoorryy,,  ccaappaacciittyy  bbuuiillddiinngg  aanndd  ssttrraatteeggiicc  ppllaannnniinngg..  IIff  
NNAASSAACC  wweerree  ttoo  hhaavvee  aa  rreeppoossiittoorryy,,  tthhee  ccoonntteenntt  sshhoouulldd  bbee  oorrggaanniisseedd  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  
tthheemmeess  oorr  oobbjjeeccttiivveess  ooff  NNAASSAACC,,  rraatthheerr  tthhaann  aaccccoorrddiinngg  ttoo  mmeemmbbeerr  ccoonnttrriibbuuttiioonnss..  SSuucchh  aa  
rreeppoossiittoorryy  mmiigghhtt  iinncclluuddee  rreeppoorrttss  ffrroomm  ootthheerr  oorrggaanniissaattiioonnss  tthhaatt  aarree  rreelleevvaanntt  ttoo  NNAASSAACC’’ss  
ssttaatteedd  ggooaallss..  IInn  tthhaatt  wwaayy,,  tthhee  rreeppoossiittoorryy  wwoouulldd  bbee  ccoohheerreenntt,,  ssuuppppoorrttiinngg  tthhee  oobbjjeeccttiivveess  
bbootthh  ooff  NNAASSAACC  aanndd  iittss  mmeemmbbeerrss..  MMeemmbbeerr  iinnssttiittuuttiioonnss  sshhoouulldd  nnoott  bbee  oobblliiggeedd  ttoo  ssuubbmmiitt  
mmaatteerriiaall  uunnlleessss  tthheeyy  wwiisshh  ttoo  ddoo  ssoo,,  iinn  oorrddeerr  ttoo  oovveerrccoommee  sseennssiittiivviittiieess  wwiitthh  rreessppeecctt  ttoo  
ttrraannssffeerrrriinngg  iinnffoorrmmaattiioonn..  TThhee  NNAASSAACC  OOIIRR  ccoouulldd  tthhuuss  bbeeccoommee  aa  ggrroouupp  eeffffoorrtt..  

  
→→  IItt  iiss  vveerryy  iimmppoorrttaanntt  ttoo  bbeeaarr  iinn  mmiinndd  tthhaatt  aannyy  rreeppoossiittoorryy  hhaass  ttoo  ssuuppppoorrtt  tthhee  iinnssttiittuuttiioonnaall  

mmiissssiioonn..  IInn  tthhee  ccaassee  ooff  NNAASSAACC,,  tthhiiss  wwoouulldd  iinncclluuddee  sshhoowwccaassiinngg  AAffrriiccaann  sscciieennccee..  TThhee  
tthheemmeess  mmiigghhtt  iinncclluuddee,,  ffoorr  eexxaammppllee,,  ssuussttaaiinnaabbllee  ddeevveellooppmmeenntt  aanndd  rreenneewwaabbllee  eenneerrggyy  
rreesseeaarrcchh  ffrroomm  mmeemmbbeerrss  ffrroomm  ddiiffffeerreenntt  ppaarrttss  ooff  AAffrriiccaa..  TThheessee  tthheemmeess  ccoouulldd  sseerrvvee  aass  aa  
mmooddeell  ttoo  sshhooww  ootthheerr  mmeemmbbeerrss  tthhee  uussee  ttoo  wwhhiicchh  tthhee  OOIIRR  ccoouulldd  bbee  ppuutt..  

  
CCoonnttiinnuuaattiioonn  ooff  pprreesseennttaattiioonn  ((JJaacckkiiee  OOllaanngg))  
  
IItt  iiss  pprrooppoosseedd  tthhaatt  tthhee  wwoorrkkppllaann  ffoorr  tthhee  NNAASSAACC  OOIIRR  ffooccuuss  oonn  tthheemmaattiicc  aarreeaass::  
BBaasseedd  oonn  pprrooggrraammmmeess,,  ffoorr  eexxaammppllee,,  sscciieennccee  eedduuccaattiioonn  aanndd  wwaatteerr  
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••  BBaasseedd  oonn  pprriioorriittiieess,,  ffoorr  eexxaammppllee,,  tthhee  MMDDGGss,,  eexxiissttiinngg  aaccaaddeemmyy  aanndd  ootthheerr  iinnssttiittuuttiioonnss''  wwoorrkk  
((rreeggiioonnaall  oorr  nnaattiioonnaall))..  

  
TThhee  ffoolllloowwiinngg  ddrraafftt  wwoorrkk  ppllaann  iiss  pprrooppoosseedd::  
  

••  NNAASSAACC  wweebbssiittee  oonnlliinnee::  JJuunnee  22000099  
••  FFooccuuss  oonn  aatt  lleeaasstt  oonnee  tthheemmee::  JJuullyy  22000099//1100  
••  LLiinnkk  ttoo  UUggaannddaann  aanndd  SSoouutthh  AAffrriiccaann  ppoorrttaall  iinn  dduuee  ccoouurrssee..  

  
TThhee  ppoorrttaall  sshhoouulldd  ssuuppppoorrtt  nneettwwoorrkkss  iinn  tthheemmaattiicc  aarreeaass  ccrriittiiccaall  ttoo  ssuussttaaiinnaabbllee  wweellll--bbeeiinngg  iinn  
AAffrriiccaa  iinn  oorrddeerr  ttoo  sshhaarree  bbeesstt  pprraaccttiicceess,,  ddeevveelloopp  jjooiinntt  pprroojjeeccttss  aanndd  pprroovviiddee  ttrraaiinniinngg  ffoorr  yyoouunngg  
sscciieennttiissttss..  

  
DDiissccuussssiioonn  
RReemmaarrkkss  bbyy  tthhee  vvaarriioouuss  ppaarrttiicciippaannttss  iinn  tthhee  ddiissccuussssiioonn  aarree  uunnaattttrriibbuutteedd..    
  
→→  FFrroomm  aa  ssttrraatteeggiicc  ppllaannnniinngg  aanndd  ooppeerraattiioonnaall  ppeerrssppeeccttiivvee,,  bbeeaarr  iinn  mmiinndd  wwhheenn  wwrriittiinngg  tthhee  

pprrooppoossaall  tthhaatt  iitt  wwiillll  bbee  iimmpplleemmeenntteedd  iinn  pphhaasseess..  NNGGOOss  aass  wweellll  aass  uunniivveerrssiittiieess  sshhoouulldd  bbee  
iinnvvoollvveedd  iinn  tthhee  tthhiirrdd  pphhaassee..    

  
44..11..22  OOppeenn  iinnssttiittuuttiioonnaall  rreeppoossiittoorriieess  iinn  SSuubb--SSaahhaarraann  AAffrriiccaa  ((EEvvee  GGrraayy,,  AASSSSAAff  CCoommmmiitttteeee  oonn  

SScchhoollaarrllyy  PPuubblliisshhiinngg))  
  
TThhee  pprreesseennttaattiioonn  llooookkss  aatt  bbrrooaadd  ssttrraatteeggiicc  iissssuueess  tthhaatt  oonnee  nneeeeddss  ttoo  ttaakkee  iinnttoo  aaccccoouunntt  wwiitthh  rreessppeecctt  
wwiitthh  ooppeenn  iinnssttiittuuttiioonnaall  rreeppoossiittoorriieess..  
  
TThhee  gglloobbaall  sscchhoollaarrllyy  kknnoowwlleeddggee  ddiivviiddee  
  

  
  
SSoouurrccee::  wwwwww..wwoorrllddmmaappppeerr..oorrgg  ©©  CCooppyyrriigghhtt  22000066  SSAASSII  GGrroouupp  ((UUnniivveerrssiittyy  ooff  SShheeffffiieelldd))  aanndd  MMaarrkk  
NNeewwmmaann  ((UUnniivveerrssiittyy  ooff  MMiicchhiiggaann))    
  
FFiigguurree  22::  SScciieennccee  rreesseeaarrcchh  
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FFiigguurree  22  iilllluussttrraatteess  sscciieennttiiffiicc  ppuubblliiccaattiioonnss..  AAffrriiccaa  ppuubblliisshheess  vveerryy  lliittttllee  aanndd  eexxppoorrttss  tthhee  kknnoowwlleeddggee  iitt  
hhaass  ttoo  bbee  ppuubblliisshheedd  iinn  tthhee  NNoorrtthh..  SSoouutthh  AAffrriiccaann  ppoolliiccyy  aaccttiivveellyy  ccoonnttrriibbuutteess  ttoo  tthhiiss  ssiittuuaattiioonn,,  aanndd  
tthhiiss  iiss  llaarrggeellyy  ttrruuee  ooff  ootthheerr  AAffrriiccaann  ccoouunnttrriieess..  TThhee  ggeenneerraattiioonn  ooff  sscciieennttiiffiicc  rreessuullttss  aanndd  tthhee  
ppuubblliiccaattiioonn  tthheerreeooff  iiss  ddrriivveenn  bbyy  aaggeeiinngg  mmeenn..  IInn  SSoouutthh  AAffrriiccaa,,  tthhee  ssyysstteemm  iiss  ddoommiinnaatteedd  bbyy  wwhhiittee  
mmeenn  iinn  tthheeiirr  llaattee  5500ss  aanndd  6600ss  tthhaatt  aarree  aabboouutt  ttoo  rreettiirree..  TThhiiss  ssyysstteemm  iiss  aannaatthheemmaa  ttoo  yyoouunngg  
sscciieennttiissttss,,  bbeeccaauussee  iitt  ddeenniieess  tthhee  ccoollllaabboorraattiivvee,,  iinntteerraaccttiivvee,,  llaatteerraall,,  ooppeenn  wwoorrlldd  iinn  wwhhiicchh  iinntteerrnneett--
ddrriivveenn  sscciieennccee  ooppeerraatteess..  TThheerree  aarree  hhiiddddeenn  pprroobblleemmss  tthhaatt  wwee  ddoo  nnoott  aallwwaayyss  aacckknnoowwlleeddggee..  TThhiiss  iiss  
aa  wwoorrlldd  ooff  ppuubblliisshhiinngg  jjoouurrnnaall  aarrttiicclleess,,  iinn  iinnddeexxeedd  jjoouurrnnaallss  iinn  tthhee  NNoorrtthh..  IItt  iiss  aa  wwoorrlldd  ooff  tthhee  
kknnoowwlleeddggee  eeccoonnoommyy,,  ooff  ggrreeeedd  aanndd  mmoonneeyy,,  iinn  wwhhiicchh  tthhee  ddrriivveerrss  aarree  llaarrggeellyy  ccoommmmeerrcciiaall  ccoommppaanniieess  
aass  wweellll  aass  ssoommee  sscciieennccee  ssoocciieettiieess..  FFiigguurree  33  iilllluussttrraatteess  tthhee  rreeaalliittyy  wwee  ffaaccee  iinn  tteerrmmss  ooff  wwoorrlldd  
ppoovveerrttyy..    
  

  
  
SSoouurrccee::  wwwwww..wwoorrllddmmaappppeerr..oorrgg  ©©  CCooppyyrriigghhtt  22000066  SSAASSII  GGrroouupp  ((UUnniivveerrssiittyy  ooff  SShheeffffiieelldd))  aanndd  MMaarrkk  
NNeewwmmaann  ((UUnniivveerrssiittyy  ooff  MMiicchhiiggaann))    
  
FFiigguurree  33::  WWoorrlldd  ppoovveerrttyy  
  
WWhhaatt  iiss  tthhee  ppootteennttiiaall  ooff  iinnssttiittuuttiioonnaall  aanndd  ssuubbjjeecctt  rreeppoossiittoorriieess  ttoo  ddeeaall  wwiitthh  tthheessee  rreeaalliittiieess??    
  
OOppeennDDOOAARR  lliissttss  2244  AAffrriiccaann  ddiiggiittaall  rreeppoossiittoorriieess..  OOff  tthheessee,,  2200  aarree  iinn  ssuubb--SSaahhaarraann  AAffrriiccaa,,  aanndd  1166  
aarree  iinn  SSoouutthh  AAffrriiccaa..  TThheessee  iinncclluuddee  iinnssttiittuuttiioonnaall  rreeppoossiittoorriieess,,  eelleeccttrroonniicc  tthheesseess  aanndd  ddiisssseerrttaattiioonn  
((EETTDD))  ddaattaabbaasseess,,  aanndd  aa  ffeeww  ssuubbjjeecctt  oorr  ddeeppaarrttmmeennttaall  rreeppoossiittoorriieess,,  tthhee  llaatttteerr  aatt  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  
CCaappee  TToowwnn  ((UUCCTT))  UUCCTT,,  wwhhiicchh  mmaannyy  iinn  mmaannyy  iinnddeexxeess  rraannkkss  aass  tthhee  lleeaaddiinngg  rreesseeaarrcchh  uunniivveerrssiittyy  oonn  
tthhee  ccoonnttiinneenntt,,  ddooeess  nnoott  hhaavvee  aa  uunniivveerrssiittyy  rreeppoossiittoorryy..  SSoommee  iinnddiivviidduuaall  ddeeppaarrttmmeennttss  hhaavvee  tthheerreeffoorree  
eessttaabblliisshheedd  tthheeiirr  oowwnn..  IInn  ppllaacceess  wwhheerree  iitt  iiss  nnoott  ppoossssiibbllee  ttoo  hhaavvee  aa  bbiigg  rreeppoossiittoorryy,,  wwee  ccoouulldd  
ccoonnssiiddeerr  tthhee  ppootteennttiiaall  ttoo  eessttaabblliisshh  rreeppoossiittoorryy  ssppaacceess  uussiinngg  mmeettaa--ttaaggggiinngg  aanndd  ssttaannddaarrddss  tthhaatt  aallllooww  
tthhoossee  ttoo  bbee  iinntteerrooppeerraabbllee..  IInn  tthhiiss  wwaayy,,  AAffrriiccaa  wwoouulldd  bbee  aabbllee  ttoo  hhaarrnneessss  aallll  tthhee  rreesseeaarrcchh  tthhaatt  iitt  
pprroodduucceess..  
  
TThhee  iinnssttiittuuttiioonnss  tthhaatt  hhaavvee  rreeppoossiittoorriieess  iinncclluuddee  tthhee  ffoolllloowwiinngg::  
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••  UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  ((UUPPSSppaaccee)),,  wwhhiicchh  hhaass  ssuucccceeeeddeedd  aass  aa  rreessuulltt  ooff  hhiigghh--lleevveell  cchhaammppiioonniinngg  
ffrroomm  tthhee  ttoopp  eecchheelloonnss  ooff  tthhee  uunniivveerrssiittyy,,  iinnvveessttmmeenntt,,  ddeeddiiccaatteedd  ppeeooppllee,,  aanndd  ccoollllaabboorraattiioonn  
bbeettwweeeenn  tthhee  lliibbrraarryy  aanndd  aaccaaddeemmiiccss..  

••  CCSSIIRR  ((CCSSIIRR  RReesseeaarrcchh  SSppaaccee)),,  wwhhiicchh  pprroodduucceess  aa  hhuuggee  aammoouunntt  ooff  kknnoowwlleeddggee  aanndd  ccoouulldd  bbee  
vveerryy  ppoowweerrffuull..  

  
TThhee  ppootteennttiiaall  iimmppaacctt    
  
KKnnoowwlleeddggee  mmuusstt  bbee  mmaarrkkeetteedd,,  pprroommootteedd  aanndd  bbrrooaaddccaasstteedd  rraatthheerr  tthhaann  ssiimmppllyy  ppuuttttiinngg  iitt  iinn  aa  
rreeppoossiittoorryy..    
  
TThhee  HHuummaann  SScciieenncceess  RReesseeaarrcchh  CCoouunncciill  ((HHSSRRCC))  PPrreessss,,  wwhhiicchh  wwaass  eessttaabblliisshheedd  iinn  aabboouutt  22000022,,  iiss  
aa  llooccaall  eexxaammppllee  ooff  aa  ssuucccceessssffuull  sscchhoollaarrllyy  ppuubblliisshhiinngg  pprreessss..  IIttss  SSoouutthh  AAffrriiccaann  bbooookkss  aanndd  rreeppoorrttss  
aarree  ddoowwnnllooaaddeedd  iinn  eevveerryy  ccoouunnttrryy  ooff  tthhee  wwoorrlldd  eexxcceepptt  GGrreeeennllaanndd..  IIttss  iimmppaacctt  ffaaccttoorrss  hhaavvee  
mmaassssiivveellyy  iinnccrreeaasseedd..  TThheerree  aarree  aatt  lleeaasstt  11  550000  ddoowwnnllooaaddss  ppeerr  mmoonntthh  ffoorr  mmoosstt  ooff  tthheeiirr  bbooookkss..  TThheeyy  
hhaavvee  bbeeccoommee  tthhee  ffiirrsstt  ccaallll  ffoorr  ppoolliiccyy--mmaakkeerrss,,  ppoolliittiicciiaannss,,  jjoouurrnnaalliissttss  aanndd  aaccaaddeemmiiccss  tthhaatt  wwaanntt  ttoo  
kknnooww  aabboouutt  ssoocciiaall  sscciieennccee  rreesseeaarrcchh  iinn  ssoouutthheerrnn  AAffrriiccaa..  TThhiiss  hhaass  aattttrraacctteedd  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  ttoo  tthhee  
HHSSRRCC,,  iimmpprroovveedd  iittss  ffuunnddiinngg  ppootteennttiiaall  aanndd  aabbiilliittyy  ttoo  aattttrraacctt  ccoonnttrraacctt  rreesseeaarrcchh..  TThhee  mmeeaannss  ttoo  ttrraacckk  
ssuucchh  ccoonnnneeccttiioonnss  sshhoouulldd  bbee  ffoouunndd..  TThhee  mmeessssaaggee  iiss::  ‘‘DDoo  iitt  wweellll,,  ddoo  iitt  pprrooffeessssiioonnaallllyy  aanndd  aaddvveerrttiissee..’’  
PPuubblliisshh  wwhhaatt  iiss  nneeeeddeedd,,  wwhheetthheerr  iitt  iiss  bbooookkss,,  rreeppoorrttss,,  oorr  ppoolliiccyy  ppaappeerrss..  
  
GGrreeyy  lliitteerraattuurree  
  
II  ddoo  nnoott  lliikkee  tthhee  tteerrmm  ‘‘ggrreeyy  lliitteerraattuurree’’  ((aa  bbooddyy  ooff  mmaatteerriiaallss  tthhaatt  ccaannnnoott  bbee  ffoouunndd  eeaassiillyy  tthhrroouugghh  
ccoonnvveennttiioonnaall  cchhaannnneellss  ssuucchh  aass  ppuubblliisshheerrss)),,  ssiinnccee  ssoocciiaallllyy  ffooccuusseedd  rreesseeaarrcchh  iiss  oofftteenn  ddeenniiggrraatteedd  aass  
ggrreeyy  lliitteerraattuurree..    
  
TThhee  UUCCTT  IInnssttiittuuttee  ffoorr  IInnffeeccttiioouuss  DDiisseeaassee  aanndd  MMoolleeccuullaarr  MMeeddiicciinnee  wwoorrkkss  wwiitthh  aa  ccoommmmuunniittyy  ffooccuuss..  
TThheeiirr  hhiigghh--lleevveell  bbaassiicc  rreesseeaarrcchh  oonn  tthhee  oorriiggiinnss  ooff  ddiisseeaassee  eennaabblleess  aann  uunnddeerrssttaannddiinngg  ooff  hhuummaann  
ddiisseeaassee  ffoorr  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  nneeww  ddrruuggss..  TThheeyy  tthheenn  ttrraannssllaattee  tthheeiirr  wwoorrkk  ffrroomm  tthhee  llaabboorraattoorryy  ttoo  
tthhee  bbeeddssiiddee  iinn  oorrddeerr  ttoo  iimmpprroovvee  ppeeooppllee’’ss  lliivveess..  IInn  aa  ssuurrvveeyy  ooff  rreesseeaarrcchh  aatt  UUCCTT,,  tthhiiss  ttrraannssllaattiioonn  
ccyyccllee  wwaass  ffoouunndd  ttoo  bbee  vveerryy  iimmppoorrttaanntt..  AAffrriiccaann  rreesseeaarrcchheerrss  aarree  vveerryy  ggoooodd  aatt  ffiieelldd  wwoorrkk  ((ffaarr  mmoorree  ssoo  
tthhaann  tthheeiirr  ccoouunntteerrppaarrttss  iinn  tthhee  NNoorrtthh)),,  aanndd  tthhee  iinntteerraaccttiioonn  bbeettwweeeenn  bbaassiicc  rreesseeaarrcchh  aanndd  ssoocciiaall  
eennggaaggeemmeenntt  iiss  vveerryy  iimmppoorrttaanntt..  
  
UUCCTT  hhaass  5588  aaccccrreeddiitteedd  rreesseeaarrcchh  uunniittss,,  aallll  ooff  wwhhiicchh  ppllaaccee  tthheeiirr  ppuubblliiccaattiioonnss  oonnlliinnee,,  bbuutt  iitt  iiss  vveerryy  
ddiiffffiiccuulltt  ttoo  ffiinndd  tthheemm..  WWhheenn  wwee  ccoonnssiiddeerr  rreeppoossiittoorriieess  ffoorr  aaccaaddeemmiieess  iinn  AAffrriiccaa,,  wwee  hhaavvee  ttoo  aaddddrreessss  
iissssuueess  ssuucchh  aass  wwhhaatt  hhaappppeennss  ttoo  mmaatteerriiaall  tthhaatt  iiss  nnoott  bbeeiinngg  ccuurraatteedd..  
  
TThhee  rroollee  ooff  lliibbrraarriiaannss  iiss  nnoott  oofftteenn  aaddddrreesssseedd..  WWee  ddoo  nnoott  aacckknnoowwlleeddggee  tthhaatt  lliibbrraarriiaannss  aarree  ttrreeaatteedd  
vveerryy  ddiiffffeerreennttllyy  iinn  tthhee  UUSS  aanndd  BBrriittiisshh  ttrraaddiittiioonnss..  IInn  SSoouutthh  AAffrriiccaa,,  lliibbrraarriiaannss  rreeppoorrtt  ttoo  tthhee  
aaddmmiinniissttrraattiivvee  ssttrruuccttuurreess  ooff  tthhee  uunniivveerrssiittyy..  TThheeyy  aarree  rreeggaarrddeedd  aass  sseerrvviiccee  pprroovviiddeerrss  rraatthheerr  tthhaann  aass  
ppaarrtt  ooff  tthhee  aaccaaddeemmiicc  ccoommmmuunniittyy..  IIff  wwee  aarree  ttoo  ssuucccceessssffuullllyy  rruunn  ooppeenn  aacccceessss  aanndd  iinnssttiittuuttiioonnaall  
rreeppoossiittoorriieess,,  iitt  wwiillll  bbee  nneecceessssaarryy  ttoo  cchhaannggee  tthhaatt  mmiinnddsseett  aanndd  ppoossssiibbllyy  ttoo  aaddddrreessss  tthhee  iissssuuee  ooff  
lliibbrraarriiaann  ttrraaiinniinngg..  PPaarrtt  ooff  tthhee  aaddvvooccaaccyy  pprrooggrraammmmee  wwoouulldd  bbee  ttoo  aaddddrreessss  wwaayyss  ooff  bbrriinnggiinngg  ccuurraattiioonn  
aanndd  ddiisssseemmiinnaattiioonn  ttooggeetthheerr  wwiitthh  aaccaaddeemmiicc  eeffffoorrtt..  
  
IInn  aa  ppaappeerr  eennttiittlleedd  ‘‘TThhee  rreellaattiioonnsshhiipp  bbeettwweeeenn  OOAA  rreeppoossiittoorriieess  aanndd  OOppeenn  EEdduuccaattiioonnaall  RReessoouurrcceess’’,,  
CChheerryyll  HHooddggkkiinnssoonn  WWiilllliiaammss  ((CCeennttrree  ffoorr  EEdduuccaattiioonnaall  TTeecchhnnoollooggyy,,  UUCCTT))  hhaass  wwrriitttteenn  aa  ccrriittiiccaall  
ppaappeerr  oonn  ddeeggrreeeess  ooff  ooppeennnneessss,,  cchhaalllleennggiinngg  tthhee  iiddeeaa  tthhaatt  tthhiinnggss  ccaann  bbee  ooppeenn  oorr  cclloosseedd..  SShhee  
cchhaalllleennggeess  tthhee  nnoottiioonn  tthhaatt  tthheerree  iiss  aann  aaccaaddeemmiicc  ddiivviiddee  bbeettwweeeenn  aaccaaddeemmiicc  mmaatteerriiaallss  aanndd  tteeaacchhiinngg  
aanndd  lleeaarrnniinngg  mmaatteerriiaallss..  SShhee  ssaayyss  tthhaatt  tthheessee  aarree  uussuuaallllyy  sseeeenn  aass  ddiissttiinncctt  ––  ooppeenn  aacccceessss  rreeffeerrrriinngg  
ttoo  sscchhoollaarrllyy  jjoouurrnnaallss  iinn  ppaarrttiiccuullaarr  aanndd  ooppeenn  eedduuccaattiioonnaall  rreessoouurrcceess  ((OOEERR))  rreeffeerrrriinngg  ttoo  lleeccttuurreerr  aanndd  
ssttuuddeenntt--ggeenneerraatteedd  tteeaacchhiinngg  aanndd  lleeaarrnniinngg  mmaatteerriiaallss..  SShhee  bbeelliieevveess  tthhaatt  tthhee  bboouunnddaarriieess  bbeettwweeeenn  
rreesseeaarrcchh  mmaatteerriiaallss  aanndd  tteeaacchhiinngg//lleeaarrnniinngg  mmaatteerriiaallss  bbeeggiinn  ttoo  bblluurr,,  ppaarrttiiccuullaarrllyy  aatt  tthhee  ppoossttggrraadduuaattee  
lleevveell..  TTeeaacchhiinngg  aanndd  lleeaarrnniinngg  mmaatteerriiaallss  tteenndd  ttoo  bbee  ssccaatttteerreedd  aarroouunndd  wweebbssiitteess  aatt  aa  uunniivveerrssiittyy  aanndd  
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tteenndd  ttoo  bbee  lloosstt..  TThheeyy  ccoouulldd  bbee  bbeetttteerr  ccuurraatteedd  iiff  tthheeyy  wweerree  rree--ccoonncceeiivveedd  aass  aa  ssppeeccttrruumm  ooff  
‘‘kknnoowwlleeddggee--sshhaarriinngg’’  aalloonngg  sseevveerraall  ddiimmeennssiioonnss,,  iinnvvoollvviinngg  nnoott  oonnllyy  rreesseeaarrcchh  bbuutt  aallssoo  ootthheerr  
mmaatteerriiaallss..    
  
TThhiiss  aapppprrooaacchh  wwoouulldd  sseeeemm  rreelleevvaanntt  ttoo  tthhee  eedduuccaattiioonnaall  aammbbiittiioonnss  ooff  aaccaaddeemmiieess..  AASSSSAAff,,  ffoorr  
eexxaammppllee,,  hhaass  aa  ssttrroonngg  mmaannddaattee  ttoo  ppooppuullaarriissee  sscciieennccee..  TThhee  ppooppuullaattiioonn  ooff  aa  rreeppoossiittoorryy  aallssoo  hhaass  ttoo  
bbee  ccoonnssiiddeerreedd,,  wwhheetthheerr  iitt  ccaann  bbee  ttrraannssllaatteedd  iinnttoo  eedduuccaattiioonnaall  aanndd  ppooppuullaarr  mmaatteerriiaall,,  aanndd  wwhheetthheerr  
ssuucchh  ttrraannssllaattiioonn  bbeeccoommeess  ppaarrtt  ooff  tthhee  aaccaaddeemmyy’’ss  rreeppoossiittoorryy  oorr  iiss  ddoonnee  oouuttssiiddee  iitt..  
  
SSoouutthh  AAffrriiccaa  iiss  ccoonnssiiddeerriinngg  aa  pprroojjeecctt  tthhaatt  ttaakkeess  rreesseeaarrcchh  rreessoouurrcceess  iinn  aa  rreeppoossiittoorryy  aanndd  lliinnkkss  tthheemm  
ttoo  eedduuccaattiioonnaall  ppuubblliisshheerrss  aanndd  sscciieennccee  ppooppuullaarriisseerrss,,  iinn  tteerrmmss  ooff  ffoosstteerriinngg  ddoonnoorr--ffuunnddeedd  pprroodduucctt  
ddeevveellooppmmeenntt  aass  wweellll  aass  tthhee  ppootteennttiiaall  ttoo  lliicceennssee  aanndd  sseellll  tthhee  rreessoouurrcceess  ssoo  tthhaatt  tthheeyy  ccaann  bbee  vveerryy  
bbrrooaaddllyy  aavvaaiillaabbllee..  
  
44..11..33  CCeennttrraall  AAmmeerriiccaa  aanndd  CCaarriibbbbeeaann  ((PPrrooff..  RRoobbeerrtt  LLaannccaasshhiirree,,  SSeeccrreettaarryy,,  CCaarriibbbbeeaann  

AAccaaddeemmyy  ooff  SScciieenncceess))  
  
TThhee  CCaarriibbbbeeaann  ccoovveerrss  aa  hhuuggee  aarreeaa..  TToo  ppuutt  tthhee  ssiizzee  iinnttoo  ppeerrssppeeccttiivvee,,  iitt  ttaakkeess  aa  ffuullll  ddaayy  ttoo  ttrraavveell  bbyy  
aaiirr  ffrroomm  JJaammaaiiccaa  ttoo  TTrriinniiddaadd,,  wwhhiicchh  aarree  sseevveerraall  tthhoouussaanndd  mmiilleess  aappaarrtt..  TThheerree  iiss  ggrreeaatt  ddiiffffiiccuullttyy  iinn  
mmoovviinngg  aarroouunndd  tthhee  aarreeaa,,  aanndd  iinn  oorrddeerr  ttoo  ttrraavveell  bbeettwweeeenn  cceerrttaaiinn  ooff  tthhee  iissllaannddss,,  iitt  mmaayy  bbee  
nneecceessssaarryy  ttoo  ggoo  vviiaa  MMiiaammii,,  ppaarrttiiccuullaarrllyy  nnooww  tthhaatt  tthhee  gglloobbaall  eeccoonnoommiicc  rreecceessssiioonn  hhaass  ffoorrcceedd  sseevveerraall  
aaiirrlliinneess  ttoo  cclloossee  ddoowwnn..  CCoommmmuunniiccaattiioonn  bbeettwweeeenn  iissllaannddss  iiss  nnoott  ggoooodd,,  eevveenn  bbyy  pphhoonnee,,  aalltthhoouugghh  ee--
mmaaiill  mmaakkeess  iitt  eeaassiieerr..  
  
TThhee  pprrooppoosseedd  CCaarriibbbbeeaann  EEdduuccaattiioonnaall  KKnnoowwlleeddggee  aanndd  RReesseeaarrcchh  NNeettwwoorrkk  iiss  dduuee  ttoo  ccoommee  oonn  lliinnee  
eeaarrllyy  iinn  22001100..  TThhee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  tthhee  WWeesstt  IInnddiieess  iiss  sspprreeaadd  oouutt  bbeettwweeeenn  tthhee  mmaaiinn  ccaammppuusseess  iinn  
JJaammaaiiccaa,,  BBaarrbbaaddooss  aanndd  TTrriinniiddaadd..  TThheerree  iiss  aallssoo  aann  ooppeenn  ccaammppuuss  tthhaatt  ddooeess  ddiissttaannccee  tteeaacchhiinngg..  TThhee  
uunniivveerrssiittyy  iiss  ffuunnddeedd  bbyy  1177  ddiiffffeerreenntt  ggoovveerrnnmmeennttss..  TThhee  mmaaiinn  ccaammppuuss  ssttaarrtteedd  iinn  JJaammaaiiccaa  iinn  11994488  
aanndd  ccuurrrreennttllyy  hhaass  aabboouutt  2200  000000  ssttuuddeennttss..  TThhee  TTrriinniiddaadd  ccaammppuuss  iiss  tthhee  nneexxtt  llaarrggeesstt..    
  
WWhheenn  tthhee  uunniivveerrssiittyy  wwaass  ffiirrsstt  eessttaabblliisshheedd,,  ffaaccuullttiieess  wweerree  ddiissttrriibbuutteedd  bbeettwweeeenn  tthhee  ddiiffffeerreenntt  
ccaammppuusseess,,  ffoorr  eexxaammppllee,,  aaggrriiccuullttuurree  wweenntt  ttoo  TTrriinniiddaadd,,  llaaww  wweenntt  ttoo  BBaarrbbaaddooss  aanndd  mmeeddiicciinnee  ttoo  
JJaammaaiiccaa..  SSiinnccee  tthheenn,,  ssoommee  ooff  tthhee  ddiisscciipplliinneess  aarree  ooffffeerreedd  oonn  mmoorree  tthhaann  oonnee  ccaammppuuss,,  ffoorr  eexxaammppllee,,  
TTrriinniiddaadd  ssttaarrtteedd  ooffffeerriinngg  mmeeddiicciinnee  mmoorree  tthhaann  ffiivvee  yyeeaarrss  aaggoo..  
  
CCaarriibbbbeeaann  CCoommmmuunniittyy  ((CCAARRIICCOOMM))  
  
TThhee  CCaarriibbbbeeaann  AAccaaddeemmyy  wwaass  eessttaabblliisshheedd  ffrroomm  TTrriinniiddaadd  iinn  11998888..  TThhee  pprreessiiddeenntt  wwaass  ttrraaddiittiioonnaallllyy  
bbaasseedd  iinn  TTrriinniiddaadd,,  bbuutt  aabboouutt  ffoouurr  yyeeaarrss  aaggoo,,  tthhee  pprreessiiddeenntt  wwaass  aappppooiinntteedd  iinn  JJaammaaiiccaa  aanndd  iitt  wwaass  
ddeecciiddeedd  tthhaatt  tthhee  sseeccrreettaarryy  sshhoouulldd  bbee  cclloossee  aatt  hhaanndd..  PPrrooff..  LLaannccaasshhiirree  iiss  tthhee  ccuurrrreenntt  sseeccrreettaarryy..  
TThheerree  aarree  cchhaapptteerrss  tthhrroouugghhoouutt  tthhee  rreeggiioonn,,  aanndd  aa  ggeenneerraall  mmeeeettiinngg  eevveerryy  ttwwoo  yyeeaarrss..  TThhee  llaasstt  oonnee  
wwaass  hheelldd  iinn  GGrraannaaddaa  iinn  OOccttoobbeerr  22000088  aanndd  aatttteennddeedd  bbyy  aabboouutt  220000  ppeeooppllee..  
  
TThhee  aaccaaddeemmyy  ssttaarrtteedd  iinn  tthhee  EEnngglliisshh--ssppeeaakkiinngg  rreeggiioonn  bbuutt  tthheerree  aarree  nnooww  cchhaapptteerrss  iinn  ootthheerr  rreeggiioonnss  
aanndd  nnoo  rreessttrriiccttiioonn  iinn  mmeemmbbeerrsshhiipp  iinn  tthhiiss  rreeggaarrdd..    
  
IInn  rreessppoonnssee  ttoo  aa  qquueessttiioonn,,  iitt  wwaass  eexxppllaaiinneedd  tthhaatt  tthheerree  aarree,,  iinn  aaddddiittiioonn  ttoo  tthhee  CCaarriibbbbeeaann  AAccaaddeemmyy,,  
aallssoo  CCaarrrriisscciieennccee  aanndd  tthhee  CCaarriibbbbeeaann  SScciieennttiiffiicc  UUnniioonn  ((tthhee  llaatttteerr  iinncclluuddeess  CCeennttrraall  AAmmeerriiccaa  aanndd  iiss  
aann  aassssoocciiaattiioonn  ooff  aaccaaddeemmiieess))..    
  
TThhee  CCaarriibbbbeeaann  AAccaaddeemmyy  iiss  nnoott  iinn  aa  ssttrroonngg  ppoossiittiioonn  ttoo  aaccttiivveellyy  mmaaiinnttaaiinn  rreeppoossiittoorriieess..  TThheeiirr  rroollee  
wwoouulldd  bbee  mmoorree  aaddvviissoorryy..    
  
AAtt  tthhee  uunniivveerrssiittyy  ccaammppuuss  iinn  JJaammaaiiccaa,,  iitt  wwaass  ffoorrttuunnaattee  tthhaatt  tthhee  hheeaadd  ooff  tthhee  mmeeddiiccaall  lliibbrraarryy  
mmoottiivvaatteedd  tthhee  eessttaabblliisshhmmeenntt  ooff  iinnssttiittuuttiioonnaall  rreeppoossiittoorriieess  ffoorr  aabboouutt  tthhee  llaasstt  ssiixx  yyeeaarrss  aanndd  hhaass  sseett  uupp  
ddeemmoonnssttrraattiioonn  mmooddeellss  wwiitthh  ssttuuddeennttss..  TThhee  ffiirrsstt  rreeppoossiittoorryy  ooffffiicciiaallllyy  ooppeenneedd  ssiixx  wweeeekkss  aaggoo..  IItt  hhaass  
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bbeeeenn  mmaannddaattoorryy  ffoorr  tthhee  llaasstt  ttwwoo  yyeeaarrss  ffoorr  aallll  tthheesseess  ttoo  bbee  ssuubbmmiitttteedd  eelleeccttrroonniiccaallllyy  aass  wweellll  aass  iinn  
hhaarrdd  ccooppyy..  TThhee  nneexxtt  sstteepp  wwoouulldd  bbee  ttoo  mmoovvee  tthhoossee  iinnttoo  tthhee  rreeppoossiittoorriieess..  
  
IInn  aaddddiittiioonn,,  tthheerree  hhaadd  bbeeeenn  aa  rreeqquueesstt  tthhaatt  aallll  rreesseeaarrcchh  ppuubblliiccaattiioonnss  bbee  ssuubbmmiitttteedd  eelleeccttrroonniiccaallllyy..  
LLooaaddiinngg  ppuubblliiccaattiioonnss  hhaass  bbeeeenn  aa  ssllooww  pprroocceessss,,  mmaaddee  mmoorree  ddiiffffiiccuulltt  bbeeccaauussee  ooff  tthhee  nneeeedd  ffoorr  
cchhaannggeess  iinn  mmiinnddsseett  aass  wweellll  aass  pprroobblleemmss  wwiitthh  llaarrggee  ppuubblliisshhiinngg  hhoouusseess  rreellaatteedd  ttoo  ccooppyyrriigghhtt..    
  
AA  pprroobblleemm  tthhaatt  DDSSppaaccee  aanndd  tthhee  rreeppoossiittoorriieess  ccoouulldd  ssoollvvee  rreellaatteess  ttoo  sscciieennttiiffiicc  ddaattaa  oovveerr  aanndd  aabboovvee  
tthhee  ssuubbsseett  ooff  tthhee  ddaattaa  tthhaatt  aarree  ppuubblliisshheedd  iinn  aannyy  tthheessiiss..  II  hhaavvee  bbeeeenn  mmoottiivvaattiinngg  tthhaatt  nnoott  oonnllyy  
sshhoouulldd  tthhee  tthheessiiss  bbee  ssuubbmmiitttteedd,,  bbuutt  aallssoo  tthhee  ddaattaa  ffrroomm  tthhee  rreesseeaarrcchh..  IInniittiiaallllyy,,  iitt  wwaass  tthhoouugghhtt  tthhaatt  
tthheesseess  wwoouulldd  bbee  ssttoorreedd  oonn  tthhee  rreeppoossiittoorryy  ppeerr  ddeeppaarrttmmeenntt,,  bbuutt  tthheerree  aarree  nnooww  ssoo  mmaannyy  ccrroossss--
ddiisscciipplliinnaarryy  rreesseeaarrcchh  pprroojjeeccttss  tthhaatt  tthheerree  wwiillll  jjuusstt  bbee  aa  ssiinnggllee  aarreeaa  ffoorr  ssttoorriinngg  aallll  tthheesseess..  
  
44..11..44  CCaarriibbbbeeaann  SScciieennttiiffiicc  UUnniioonn  pprrooppoossaall  ffoorr  aann  ooppeenn  iinnssttiittuuttiioonnaall  rreeppoossiittoorriieess  iinnffrraassttrruuccttuurree  

nneettwwoorrkk  ffoorr  CCeennttrraall  AAmmeerriiccaa  aanndd  tthhee  CCaarriibbbbeeaann  ((AAlleejjaannddrroo  CCaabbaalllleerroo  RRiivveerroo,,  AAccaaddeemmyy  ooff  
SScciieenncceess  ooff  CCuubbaa))  

  
TThhee  ssttrraatteeggiicc  oobbjjeeccttiivveess  ooff  tthhee  pprrooppoossaall  iiss  tthhaatt  tthhee  CCeennttrraall  AAmmeerriiccaann  aanndd  CCaarriibbbbeeaann  AAccaaddeemmiieess  
aanndd  SS&&TT  AAssssoocciiaattiioonnss  wwiillll  ddeevveelloopp  oorr  eennhhaannccee  rreesseeaarrcchh  aanndd  eedduuccaattiioonn  ccoooorrddiinnaattiioonn  aanndd  aaddvviissoorryy  
ggrroouuppss  iinn  tthheeiirr  rreessppeeccttiivvee  ccoouunnttrriieess  ttoo  ccrreeaattee  aann  ooppeenn  iinnssttiittuuttiioonnaall  rreeppoossiittoorryy  iinnffrraassttrruuccttuurree  
nneettwwoorrkk  iinn  tthhiiss  rreeggiioonn  aanndd  wwiillll  iimmpprroovvee  tthhiiss  ccooooppeerraattiioonn  bbyy  iiddeennttiiffyyiinngg  pprriioorriittiieess  aanndd  eennhhaanncciinngg  tthhee  
qquuaalliittyy,,  tthhee  qquuaannttiittyy  aanndd  vviissiibbiilliittyy  ooff  ffuurrtthheerr  ccooooppeerraattiioonn  aaccttiioonnss..  
  
TThhee  ggooaallss  ooff  tthhee  pprroojjeecctt  aarree::  
••  TToo  eennggaaggee  tthhee  IIAAPP  aanndd  mmeemmbbeerr  aaccaaddeemmiieess  ooff  tthhee  rreeggiioonn  ttoo  ssttrreennggtthheenn  SS&&TT  ccaappaacciittyy  iinn  aallll  

ccoouunnttrriieess  bbyy  eennhhaanncciinngg  aacccceessss  ttoo  aanndd  uussee  ooff  ddiiggiittaall  kknnoowwlleeddggee  rreessoouurrcceess  
••  TToo  pprroommoottee  tthhee  ggooaall  ooff  tthhee  IIAAPP  ttoo  eennhhaannccee  tthhee  qquuaannttiittyy  aanndd  qquuaalliittyy  ooff  iinnffoorrmmaattiioonn  oonn  iissssuueess  ooff  

sscciieennccee  aanndd  ssoocciieettyy  tthhaatt  aarree  bbeeiinngg  eexxcchhaannggeedd  aammoonngg  mmeemmbbeerr  aaccaaddeemmiieess..  
  
TThhee  pprrooppoossaall  iiss  bbuuiilltt  ddiirreeccttllyy  uuppoonn  tthhee  rreessuullttss  ooff  tthhee  IInntteerrnnaattiioonnaall  WWoorrkksshhoopp  oonn  OOppeenn  AAvvaaiillaabbiilliittyy  
ttoo  DDiiggiittaall  SScciieennttiiffiicc  IInnffoorrmmaattiioonn  RReessoouurrcceess  iinn  CCeennttrraall  AAmmeerriiccaa  aanndd  tthhee  CCaarriibbbbeeaann  tthhaatt  ttooookk  ppllaaccee  
iinn  HHaavvaannaa,,  CCuubbaa  iinn  SSeepptteemmbbeerr  22000088  aass  wweellll  aass  oonn  tthhee  pprreevviioouuss  IIAAPP  iinniittiiaattiivvee  bbeettwweeeenn  22000044  aanndd  
22000066..  
  
TThhee  ffoolllloowwiinngg  aaccttiioonnss  aarree  pprrooppoosseedd::  
••  DDeetteerrmmiinnee  tthhee  ssttaattuuss  ooff  OOIIRRss  aanndd  OOAA  jjoouurrnnaallss  iinn  eeaacchh  ccoouunnttrryy,,  aanndd  tthhee  eexxiissttiinngg  ppoolliiccyy  ooff  tthhee  

sscciieennccee  aanndd  eedduuccaattiioonn  mmiinniissttrriieess  wwiitthh  rreeggaarrdd  ttoo  tthheessee  OOAA  mmeecchhaanniissmmss    
••  DDeevveelloopp  aa  ppllaann  ffoorr  iimmpplleemmeennttiinngg  aanndd  uussiinngg  OOIIRRss  eeffffeeccttiivveellyy  wwiitthhiinn  tthhee  nnaattiioonnaall  rreesseeaarrcchh  aanndd  

eedduuccaattiioonn  sseeccttoorrss    
••  CCaarrrryy  oouutt  aa  tteecchhnniiccaall  ttrraaiinniinngg  mmeeeettiinngg  ffoorr  CCeennttrraall  AAmmeerriiccaa  aanndd  tthhee  CCaarriibbbbeeaann  RReeggiioonn  
••  CCrreeaattee  aann  OOIIRR  iinnffrraassttrruuccttuurree  nneettwwoorrkk..  
  
TThhee  aaccttiioonnss  aarree  ddeessccrriibbeedd  iinn  mmoorree  ddeettaaiill  iinn  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ttaabbllee::  
AAccttiioonn  GGooaall  
TToo  pprreeppaarree  aann  
iinnttrroodduuccttoorryy  
ddooccuummeenntt    

TToo  ggiivvee  aa  bbrriieeff  oovveerrvviieeww  ooff  OOIIRRss..  TThhee  ddooccuummeenntt  sshhoouulldd  bbee  pprreesseenntteedd  iinn  aass  
ssiimmppllee  aa  ffoorrmmaatt  aass  ppoossssiibbllee,,  wwiitthh  cclleeaarr  aanndd  ccoonncciissee  iinnffoorrmmaattiioonn,,  iinn  oorrddeerr  ttoo  bbee  
eeaassiillyy  uunnddeerrssttoooodd  bbyy  tthhee  rreesseeaarrcchh  aanndd  eedduuccaattiioonn  ccoommmmuunniittiieess..    

TToo  ddeevveelloopp  
ccoonnttaaccttss  aanndd  
ccoolllleecctt  
bbaacckkggrroouunndd  
iinnffoorrmmaattiioonn    

TToo  eessttaabblliisshh  aanndd  ddeevveelloopp::  
••  CCoonnttaaccttss  wwiitthh  ppoolliiccyy  aanndd  tteecchhnniiccaall  rreepprreesseennttaattiivveess  ffrroomm  sscciieennccee  aanndd  

eedduuccaattiioonn  mmiinniissttrriieess  aanndd  wwiitthh  IIBBIICCTT    
••  AA  wwiiddee  rraannggee  ooff  ccoonnttaaccttss  wwiitthhiinn  tthhee  rreesseeaarrcchh  aanndd  eedduuccaattiioonn  ccoommmmuunniittiieess  iinn  

eeaacchh  ccoouunnttrryy..  
AA  ffaacctt--ffiinnddiinngg  ssuurrvveeyy  sshhoouulldd  bbee  pprreeppaarreedd  ttoo  ddeetteerrmmiinnee  tthheeiirr  ccoooorrddiinnaattiioonn  aanndd  
tthheeiirr  iinntteerreessttss  iinn  tthhee  ccrreeaattiioonn  ooff  aann  OOIIRR  nnaattiioonnaall  nneettwwoorrkk  tthhaatt  mmaayy  bbee  lliinnkkeedd  ttoo  
ootthheerr  rreeggiioonnaall  OOIIRRss  aanndd  ttoo  ggaatthheerr  aass  mmuucchh  iinnffoorrmmaattiioonn  aass  ppoossssiibbllee  ffrroomm  bbootthh  
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AAccttiioonn  GGooaall  
ssiiddeess  aass  ttoo  tthheeiirr  ppeerrcceeppttiioonn  ooff  iimmpplleemmeennttaattiioonn  iissssuueess  ((wwiilllliinnggnneessss,,  eexxppeecctteedd  
bbeenneeffiittss,,  eeccoonnoommiicc,,  tteecchhnniiccaall,,  ccoommmmuunniiccaattiioonn  iinnffrraassttrruuccttuurree  iissssuueess,,  eettcc..))  

TToo  ffoorrmm  aa  
NNaattiioonnaall  AAddvviissoorryy  
GGrroouupp    

••  TToo  eexxaammiinnee  aallll  ccoolllleecctteedd  bbaacckkggrroouunndd  iinnffoorrmmaattiioonn  aanndd  ttoo  iiddeennttiiffyy  
rreeqquuiirreemmeennttss  aanndd  aaccttiioonnss  ttoo  mmoovvee  ffoorrwwaarrdd  

••  TToo  pprreeppaarree  aa  ddrraafftt  rreeppoorrtt  aanndd  pprreesseenntt  iitt  ffoorr  aapppprroovvaall..  TThhiiss  ddooccuummeenntt  wwiillll  
pprroovviiddee  aa  bbrriieeff  oovveerrvviieeww..  AA  wwoorrkk  ppllaann  wwiillll  bbee  ddrraafftteedd  ttoo  iinncclluuddee  ssppeecciiffiicc  
iinnffoorrmmaattiioonn  rreeggaarrddiinngg  iittss  eexxtteenntt  aanndd  llooccaattiioonn,,  pprrooppoosseedd  aaccttiioonnss  aanndd  
rreessppoonnssiibbiilliittiieess,,  rreessoouurrccee  rreeqquuiirreemmeennttss  aanndd  pprrooppoosseedd  ttiimmeessccaalleess  aanndd  
oouuttccoommeess  

••  TToo  iimmpplleemmeenntt  tthhee  wwoorrkk  ppllaann  aanndd  ccrreeaattee  tthhee  OOIIRRss  uussiinngg  tthhee  IIBBIICCTT  ppllaattffoorrmm  
••  TToo  pprreeppaarree  aa  ssttrraatteeggyy  ddooccuummeenntt  tthhaatt  wwiillll  iiddeennttiiffyy  tthhee  eevvaalluuaattiioonn  ccrriitteerriiaa,,  

ttiimmiinngg  aanndd  pprroocceessss,,  aanndd  tthhaatt  wwiillll  ssuuggggeesstt  ssoommee  ppootteennttiiaall  aaccttiioonnss  iinn  ccaassee  ooff  
uunnddeessiirreedd  oouuttccoommeess  

••  TToo  ppuubblliisshh  aallll  ooff  tthhee  ddooccuummeennttss  ppeerrttaaiinniinngg  ttoo  tthhee  rreessuullttss  ooff  tthhee  pprroojjeecctt..  
  
TThhee  OOppeenn  IInnssttiittuuttiioonnaall  RReeppoossiittoorriieess  iinnffrraassttrruuccttuurree  nneettwwoorrkk  wwiillll  iinniittiiaallllyy  iinnvvoollvvee  tthhee  ccoouunnttrriieess  
rreepprreesseenntteedd  aatt  tthhee  HHaavvaannaa  wwoorrkksshhoopp,,  nnaammeellyy,,  NNiiccaarraagguuaa,,  GGuuaatteemmaallaa,,  CCuubbaa  aanndd  tthhee  DDoommiinniiccaann  
RReeppuubblliicc..  OOtthheerr  ccoouunnttrriieess  mmaayy  aallssoo  bbee  iinntteerreesstteedd  iinn  bbeeccoommiinngg  iinnvvoollvveedd,,  ddeeppeennddiinngg  oonn  tthhee  
aavvaaiillaabbiilliittyy  ooff  ffuunnddiinngg..  TThhee  ffiirrsstt  pphhaassee  sshhoouulldd  bbee  ccoommpplleetteedd  bbyy  DDeecceemmbbeerr  22000099,,  iinncclluuddiinngg  
ddiissccuussssiioonnss  aatt  nnaattiioonnaall  lleevveell,,  ccoolllleeccttiioonn  ooff  bbaacckkggrroouunndd  iinnffoorrmmaattiioonn,,  tthhee  iinniittiiaall  ddrraafftt  rreeppoorrtt  aanndd  tthhee  
ffoorrmmaattiioonn  ooff  nnaattiioonnaall  ggrroouuppss..    
  
TThheerreeaafftteerr,,  aa  tteecchhnniiccaall  ttrraaiinniinngg  mmeeeettiinngg  ffoorr  CCeennttrraall  AAmmeerriiccaa  aanndd  tthhee  CCaarriibbbbeeaann  RReeggiioonn  iiss  
pprrooppoosseedd  iinn  tthhee  sseeccoonndd  qquuaarrtteerr  ooff  22001100  iinn  oorrddeerr  ttoo  eexxpplloorree  mmoorree  ddeeeeppllyy  tthhee  rreeqquuiirreemmeennttss  aanndd  
wwaayyss  ttoo  iimmpplleemmeenntt  OOIIRRss..  TThhee  ffiirrsstt  rreeppoossiittoorryy  iiss  eexxppeecctteedd  ttoo  bbee  ooppeerraattiioonnaall  bbyy  tthhee  ffiirrsstt  qquuaarrtteerr  ooff  
22001111,,  pprroovviiddeedd  tthhaatt  ffuunnddiinngg  iiss  aavvaaiillaabbllee..  
  
TThhee  eexxppeecctteedd  ppootteennttiiaall  iimmppaacctt  ooff  tthhee  pprroojjeecctt  iiss::  
••  TToo  ssttrreennggtthheenn  SS&&TT  ccaappaacciittyy  iinn  aallll  ccoouunnttrriieess  bbyy  eennhhaanncciinngg  aacccceessss  ttoo  aanndd  uussee  ooff  ddiiggiittaall  

kknnoowwlleeddggee  rreessoouurrcceess  
••  TToo  eennhhaannccee  tthhee  qquuaannttiittyy  aanndd  qquuaalliittyy  ooff  iinnffoorrmmaattiioonn  oonn  iissssuueess  ooff  sscciieennccee  aanndd  ssoocciieettyy  tthhaatt  iiss  

bbeeiinngg  eexxcchhaannggeedd  aammoonngg  aaccaaddeemmiieess  ooff  tthhiiss  rreeggiioonn  
••  TToo  bbuuiilldd  tthhee  ppoolliiccyy  aaddvviissoorryy  ccaappaacciittyy  ooff  tthhee  iinnddiivviidduuaall  aaccaaddeemmiieess  
••  TToo  iimmpprroovvee  tthhee  ccooooppeerraattiioonn  aaccttiivviittiieess  iinn  sscciieennccee  aanndd  tteecchhnnoollooggyy  bbeettwweeeenn  CCeennttrraall  AAmmeerriiccaann  

aanndd  tthhee  CCaarriibbbbeeaann  AAccaaddeemmiieess//SS&&TT  aassssoocciiaattiioonnss..  
  
TThhiiss  pprrooppoossaall  rreeqquueessttss  ffuunnddiinngg  ffrroomm  tthhee  IIAAPP  iinn  tthhee  aammoouunntt  ooff  UUSS$$2200  000000  ppeerr  yyeeaarr  ffoorr  aa  ttwwoo--yyeeaarr  
ppeerriioodd;;  eeIIFFLL..nneett  mmaayy  bbee  aabbllee  ttoo  hheellpp..  OOtthheerr  ffuunnddiinngg  ssoouurrcceess  nneeeedd  ttoo  bbee  iiddeennttiiffiieedd    
  
DDiissccuussssiioonn  
RReemmaarrkkss  bbyy  tthhee  vvaarriioouuss  ppaarrttiicciippaannttss  iinn  tthhee  ddiissccuussssiioonn  aarree  uunnaattttrriibbuutteedd..    
  
→→  WWee  nneeeedd  aa  mmoorree  ddeettaaiilleedd  bbuuddggeett  ffoorr  ssuuppppoorrtt,,  ttrraaiinniinngg  aanndd  ttrraavveell..  
  
→→  HHooww  iiss  iitt  eennvviissaaggeedd  tthhaatt  tthhee  nneettwwoorrkk  wwoouulldd  bbee  ssuussttaaiinneedd  oovveerr  ttiimmee..  
  
→→  TThhee  CCaarriibbbbeeaann  SScciieennttiiffiicc  UUnniioonn  wwiillll  ccoooorrddiinnaattee  tthhee  iinniittiiaattiivvee..  
  
→→  TThhee  tthheessiiss  aanndd  ddiisssseerrttaattiioonn  pprrooppoossaall  pprreesseenntteedd  bbyy  PPrrooff..  RRoobbeerrtt  LLaannccaasshhiirree  ccoouulldd  ppoossssiibbllyy  

bbee  mmeerrggeedd  wwiitthh  tthhiiss  iinniittiiaattiivvee..  
  
→→  OOnnee  ooff  tthhee  ddiiffffiiccuullttiieess  iiss  ttoo  rraaiissee  aawwaarreenneessss  aanndd  ttoo  aaddddrreessss  tthhee  mmiissppeerrcceeppttiioonnss  ooff  ppeeooppllee  

tthhaatt  aarree  hheessiittaanntt  ttoo  iinnppuutt  mmaatteerriiaall..  WWoorrkksshhooppss  aanndd  ttrraaiinniinngg  aarree  nneeeeddeedd  ttoo  aallllaayy  
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mmiissppeerrcceeppttiioonnss..  TThheerree  aarree  ssttiillll  ccoolllleeaagguueess  tthhaatt  wwiillll  nnoott  eevveenn  sseenndd  aann  eelleeccttrroonniicc  rreepprriinntt  
bbeeccaauussee  ooff  ffeeaarrss  tthhaatt  tthheeiirr  iiddeeaass  wwiillll  bbee  ssttoolleenn..  

  
44..11..55  OOppeenn  AAcccceessss::  tthhee  BBrraazziilliiaann  ccaassee  ((HHéélliioo  KKuurraammoottoo,,  GGeenneerraall  CCoooorrddiinnaattoorr  ooff  RReesseeaarrcchh  aanndd  

SSuuppppoorrtt  ttoo  CCoonnssoolliiddaatteedd  SSeerrvviiccee,,  IIBBIICCTT))  
  
IInn  BBrraazziill,,  iinniittiiaattiivveess  ffoorr  ooppeenn  aacccceessss  aarree  ddrriivveenn  bbyy  tthhee  MMiinniissttrryy  ooff  SScciieennccee  aanndd  TTeecchhnnoollooggyy  ttaakkiinngg  aa  
ttoopp--ddoowwnn  aapppprrooaacchh  aanndd  eessttaabblliisshhiinngg  tthhee  BBrraazziilliiaann  IInnssttiittuuttee  ooff  IInnffoorrmmaattiioonn  oonn  SScciieennccee  aanndd  
TTeecchhnnoollooggyy  ((IIBBIICCTT))  wwiitthh  tthhee  mmiissssiioonn  ttoo  pprroommoottee  tthhee  rreeggiissttrraattiioonn  aanndd  ddiisssseemmiinnaattiioonn  ooff  sscciieennttiiffiicc  
pprroodduuccttiioonn..  
  
TThheerree  aarree  ttwwoo  kkiinnddss  ooff  iinniittiiaattiivveess  iinn  BBrraazziill::  

CCeennttrraalliisseedd  mmooddeell::  SScciiEELLOO,,  aann  eelleeccttrroonniicc  lliibbrraarryy  ooff  jjoouurrnnaallss,,  wwiitthh  aallll  tthhee  jjoouurrnnaallss  iinn  tthhee  
ssaammee  sseerrvveerr..  AAbboouutt  660000  jjoouurrnnaallss  iinn  BBrraazziill  uussee  tthhee  ooppeenn  jjoouurrnnaall  ssyysstteemm..  
DDiissttrriibbuutteedd  mmooddeell::  AA  sseerrvviiccee  pprroovviiddeerr  hhaarrvveessttss  tthhee  mmeettaaddaattaa  ffrroomm  jjoouurrnnaallss..  

  
TThhee  ffoolllloowwiinngg  ooppeenn  aacccceessss  iinniittiiaattiivveess  hhaavvee  bbeeeenn  aaddoopptteedd  iinn  BBrraazziill::  

PPoolliiccyy::  PPLL  11112200//22000077  iinn  oorrddeerr  ttoo  nneeggoottiiaattee  ssuubbmmiissssiioonn  
PPoolliittiiccaall::  AAddvvooccaaccyy  ooff  tthhee  iimmppoorrttaannccee  ooff  ooppeenn  aacccceessss  iinniittiiaattiivveess  wwiitthh  aallll  sseeggmmeennttss  ooff  
sscciieennccee,,  iinncclluuddiinngg  mmeeeettiinnggss  wwiitthh  uunniivveerrssiittiieess,,  tthhee  mmiinniisstteerr  eedduuccaattiioonn,,  aanndd  SS&&TT  aanndd  
ffuunnddiinngg  aaggeenncciieess  
TTrraaiinniinngg::  DDeevveellooppiinngg  ccoommppeetteennccee  ttoo  uussee  aanndd  ddeevveelloopp  OOAA  mmooddeell  
TTeecchhnnoollooggiiccaall::  IIddeennttiiffyy  ssooffttwwaarree;;  ttrraannssffeerr  ssooffttwwaarree  ttoo  tthhee  ddaattaa  pprroovviiddeerrss  ttoo  ddeevveelloopp  OOIIRR;;  
ddeevveelloopp  iinntteerrooppeerraabbllee  mmooddeell  ooppeenn  aarrcchhiivveess  iinniittiiaattiivvee  ((OOAAII))  
FFuunnddiinngg::  DDiissttrriibbuuttee  tteecchhnnoollooggiiccaall  rreessoouurrcceess  ttoo  tthhee  uunniivveerrssiittiieess;;  ddeevveelloopp  aa  ppiilloott  pprroojjeecctt  wwiitthh  
ffiivvee  uunniivveerrssiittiieess..  

  
TThhee  aaddvvaannttaaggeess  ooff  uussiinngg  ooppeenn  aacccceessss  iinncclluuddee::  

RRaappiidd  ddiisssseemmiinnaattiioonn  ooff  sscchhoollaarrllyy  iinnffoorrmmaattiioonn  sseellff--aarrcchhiivveedd  iinn  tthhee  rreeppoossiittoorriieess    
IImmpprroovviinngg  tthhee  vviissiibbiilliittyy  ooff  ppaappeerrss  sseellff--aarrcchhiivveedd  iinn  tthhee  rreeppoossiittoorriieess,,  wwhhiicchh  mmaaxxiimmiisseess  tthhee  
vviissiibbiilliittyy  ooff  aa  rreesseeaarrcchheerr`̀ss  rreessuullttss  
IImmpprroovviinngg  tthhee  iimmppaacctt  ffaaccttoorr::  ooppeenn  aacccceessss  lleeaaddss  ttoo  qquuiicckk  ddiisssseemmiinnaattiioonn,,  bbeetttteerr  vviissiibbiilliittyy  
aanndd  tthhee  ppoossssiibbiilliittyy  ooff  aa  hhiigghh  iimmppaacctt  ffaaccttoorr  
BBeetttteerr  iinntteerrooppeerraabbiilliittyy  aammoonngg  rreeppoossiittoorriieess  uussiinngg  OOAAII--PPMMHH  ((OOppeenn  AArrcchhiivveess  IInniittiiaattiivvee  
PPrroottooccooll  ffoorr  MMeettaaddaattaa  HHaarrvveessttiinngg))..  

  
TThhee  rreessuullttss  tthhaatt  hhaavvee  bbeeeenn  aacchhiieevveedd  iinncclluuddee::  

TThhee  BBrraazziilliiaann  DDiiggiittaall  LLiibbrraarryy  ooff  TThheesseess  aanndd  DDiisssseerrttaattiioonnss  iinntteeggrraatteess  8822  BBrraazziilliiaann  
uunniivveerrssiittiieess  aanndd  hhaass  mmoorree  tthhaann  8855  000000  ffuullll  tteexxtt  eelleeccttrroonniicc  tthheesseess  aanndd  ddiisssseerrttaattiioonnss  
TThhee  OOppeenn  JJoouurrnnaall  SSyysstteemm  ((OOJJSS))  iiss  uusseedd  ttoo  mmaannaaggee  mmoorree  tthhaann  665500  BBrraazziilliiaann  jjoouurrnnaallss..  
TThhee  BBrraazziilliiaann  MMaanniiffeessttoo  SSuuppppoorrttiinngg  OOppeenn  AAcccceessss  ccoouulldd  bbee  aa  gguuiiddeelliinnee  ffoorr  nnaattiioonnaall  
ppoolliicciieess  eellsseewwhheerree  ttoo  ooppeenn  aacccceessss  ttoo  sscchhoollaarrllyy  iinnffoorrmmaattiioonn..  
TTooddaayy,,  BBrraazziill  hhaass  mmaannyy  iinnssttiittuuttiioonnaall  rreeppoossiittoorriieess  mmaannaaggeedd  bbyy  DDSSppaaccee  oorr  EEPPrriinnttss..  
TThhee  mmooddeell  iiss  vveerryy  fflleexxiibbllee,,  bbeeccaauussee  ddaattaa  pprroovviiddeerrss  ddoo  nnoott  nneeeedd  ttoo  uussee  tthhee  ssaammee  ssooffttwwaarree..  
TThhee  oonnllyy  rreeqquuiissiittee  iiss  ttoo  uussee  OOAAII--PPMMHH..  TTeecchhnniiccaall  ccoommppeetteennccee  iiss  bbeeiinngg  bbuuiilltt  iinn  BBrraazziill  ttoo  
uussee  ttoooollss  ffoorr  ooppeenn  aarrcchhiivveess..  

  
TThhee  ffoolllloowwiinngg  ccoonncclluussiioonnss  ccaann  bbee  ddrraawwnn::  

OOppeenn  aacccceessss  iiss  aann  ooppppoorrttuunniittyy  ttoo  iimmpprroovvee  tthhee  vviissiibbiilliittyy  ooff  oouurr  rreesseeaarrcchh..  
AAllll  iinniittiiaattiivveess  uunnddeerrttaakkeenn  bbyy  IIBBIICCTT  ttoowwaarrddss  ooppeenn  aacccceessss  ccoonnttrriibbuuttee  ttoo  ddeessiiggnniinngg  aa  nnaattiioonnaall  
ppoolliiccyy  ffoorr  tthhee  rreeggiissttrraattiioonn  aanndd  ddiisssseemmiinnaattiioonn  ooff  sscciieennttiiffiicc  pprroodduuccttiioonn..    
TToo  aacchhiieevvee  tthhee  ggooaall  ooff  ooppeenn  aacccceessss  ttoo  iinnffoorrmmaattiioonn,,  wwee  nneeeedd  ttoo  ssttrreennggtthheenn  hhuummaann  
iinntteerrooppeerraabbiilliittyy;;  
IItt  iiss  nneecceessssaarryy  ttoo  ccoonnvviinnccee  aallll  sseeggmmeennttss  ooff  tthhee  sscciieennttiiffiicc  ccoommmmuunniittyy  ooff  tthhee  iimmppoorrttaannccee  ooff  
ooppeenn  aacccceessss  ttoo  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  tthhee  ccoouunnttrryy..  
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BBeeccaauussee  tthhee  aapppprrooaacchh  iiss  ttoopp  ddoowwnn,,  rreesseeaarrcchheerrss  ddoo  nnoott  aallwwaayyss  aapppprreecciiaattee  hhooww  iimmppoorrttaanntt  
ooppeenn  aacccceessss  iiss..    

  
DDiissccuussssiioonn  
RReemmaarrkkss  bbyy  tthhee  vvaarriioouuss  ppaarrttiicciippaannttss  iinn  tthhee  ddiissccuussssiioonn  aarree  uunnaattttrriibbuutteedd..    
  
→→  AASSSSAAff  hhaass  ppaarrttnneerreedd  wwiitthh  SScciiEELLOO  iinn  BBrraazziill  aanndd  iiss  ccrreeaattiinngg  aa  ppllaattffoorrmm  ffoorr  ooppeenn  aacccceessss  ttoo  

SSoouutthh  AAffrriiccaann  jjoouurrnnaallss..  
  
44..11..66  CCLLAARRAA::  FFoorrmmaattiioonn  ooff  aa  ffeeddeerraatteedd  nneettwwoorrkk  ooff  iinnssttiittuuttiioonnaall  rreeppoossiittoorriieess  ffoorr  sscciieennttiiffiicc  

ddooccuummeennttaattiioonn  iinn  LLaattiinn  AAmmeerriiccaa  ((MMaarrtthhaa  GGiirraallddoo,,  EExxeeccuuttiivvee  DDiirreeccttoorr,,  RREENNAATTAA,,  
CCoolloommbbiiaa))  

  
RReeddCCLLAARRAA  rreecceeiivveedd  vvaalluuaabbllee  aassssiissttaannccee  ffrroomm  tthhee  EEUU  ffoorr  eessttaabblliisshhiinngg  tthhee  nneettwwoorrkk  aammoonngg  1122  
ccoouunnttrriieess  iinn  LLaattiinn  AAmmeerriiccaa..  RReeddCCLLAARRAA  hhaass  ccoonnnneeccttiioonnss  wwiitthh  GGEEAANNTT  iinn  EEuurrooppee  aanndd  IInntteerrnneett22  iinn  
tthhee  UUSS..  TThhee  ffoolllloowwiinngg  ccoouunnttrriieess  aarree  aallrreeaaddyy  ccoonnnneecctteedd::  CChhiillee  ((SSeepptteemmbbeerr  22000044)),,  AArrggeennttiinnaa  
((OOccttoobbeerr  22000044)),,  BBrraazziill  ((OOccttoobbeerr  22000044)),,  MMeexxiiccoo  ((NNoovveemmbbeerr  22000044)),,  PPeerruu  ((AApprriill  22000055)),,  UUrruugguuaayy  
((JJuunnee  22000055)),,  PPaannaammaa  ((JJuunnee  22000055)),,  VVeenneezzuueellaa  ((NNoovveemmbbeerr  22000055)),,  GGuuaatteemmaallaa  ((DDeecceemmbbeerr  22000055)),,  
EEll  SSaallvvaaddoorr  ((DDeecceemmbbeerr  22000055)),,  EEccuuaaddoorr  ((JJaannuuaarryy  22000066))  aanndd  CCoolloommbbiiaa  ((MMaarrcchh  22000066))..  
  
TThhee  ffoolllloowwiinngg  ssiixx  ccoouunnttrriieess  aarree  ssttiillll  ttoo  bbee  ccoonnnneecctteedd::  BBoolliivviiaa,,  CCoossttaa  RRiiccaa,,  PPaarraagguuaayy,,  HHoonndduurraass,,  
CCuubbaa  aanndd  NNiiccaarraagguuaa..  WWee  aarree  eexxppeeccttiinngg  tthheemm  ttoo  ccoonnnneecctt  iinn  tthhee  sseeccoonndd  pphhaassee  dduurriinngg  tthhee  nneexxtt  ffoouurr  
yyeeaarrss..    
  
MMeeeettiinnggss  ooff  tthhee  ccoooorrddiinnaattoorrss  aarree  hheelldd  ttwwiiccee  aa  yyeeaarr  ttoo  sshhaarree  eexxppeerriieenncceess  aanndd  wwoorrkk..    
  
FFoorrmmaattiioonn  ooff  aa  FFeeddeerraatteedd  NNeettwwoorrkk  ooff  IInnssttiittuuttiioonnaall  RReeppoossiittoorriieess  ffoorr  SScciieennttiiffiicc  
DDooccuummeennttaattiioonn  iinn  LLaattiinn  AAmmeerriiccaa  
  
TThhee  FFoorrmmaattiioonn  ooff  aa  FFeeddeerraatteedd  NNeettwwoorrkk  ooff  IInnssttiittuuttiioonnaall  RReeppoossiittoorriieess  ffoorr  SScciieennttiiffiicc  DDooccuummeennttaattiioonn  
iinn  LLaattiinn  AAmmeerriiccaa  iiss  aa  CCLLAARRAA  pprroojjeecctt..  TThhee  iinniittiiaall  bbeenneeffiicciiaarryy  ccoouunnttrriieess  aarree  BBrraazziill,,  CChhiillee,,  CCoolloommbbiiaa  
aanndd  MMeexxiiccoo..  TThhee  pprroojjeecctt  iiss  iinntteennddeedd  ttoo  bbee  eexxtteennddeedd  ttoo  tthhee  ootthheerr  mmeemmbbeerr  ccoouunnttrriieess..  TThhiiss  iiss  aann  
iinniittiiaattiivvee  ooff  tthhee  IInntteerr--AAmmeerriiccaann  DDeevveellooppmmeenntt  BBaannkk  ((IIDDBB))..    
  
CCLLAARRAA  iiss  tthhee  EExxeeccuuttiinngg  AAggeennccyy..  TThhee  bbuuddggeett  ttoottaallss  $$UUSS998866  446655..  TThhee  eexxeeccuuttiioonn  ttiimmee  iiss  ttwwoo  
yyeeaarrss..  TThhiiss  iiss  aa  RReeggiioonnaall  PPuubblliicc  GGoooodd  ttyyppee  ooff  pprroojjeecctt  bbeeccaauussee::  
IItt  iiss  iinn  tthhee  ppuubblliicc  iinntteerreesstt..    
  
TThhee  ppuubblliicc  sseeccttoorr//ggoovveerrnnmmeenntt  iiss  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  ppuubblliicc  ppoolliiccyy  iinn  eeaacchh  ppaarrttnneerr  ccoouunnttrryy  aanndd  iiss  ppaarrtt  
ooff  tthhee  pprroodduuccttiioonn..    
  
TThhee  RReeggiioonnaall  PPuubblliicc  GGoooodd  wwiillll  bbee  aa  ffeeddeerraatteedd  nneettwwoorrkk  ooff  iinnssttiittuuttiioonnaall  rreeppoossiittoorriieess  ooff  sscciieennttiiffiicc  
ppuubblliiccaattiioonnss  ffoorr  tthhee  ppuurrppoosseess  ooff  ssttoorriinngg,,  sshhaarriinngg,,  aanndd  ggiivviinngg  vviissiibbiilliittyy  ttoo  sscciieennttiiffiicc  pprroodduuccttiioonn,,  tthhuuss  
ssuuppppoorrttiinngg  tthhee  sscciieennttiiffiicc  aanndd  tteecchhnnoollooggiiccaall  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  tthhee  rreeggiioonn,,  uunnddeerr  aa  ffrraammeewwoorrkk  
aaggrreeeemmeenntt  iinn  tteerrmmss  ooff  iinntteerrooppeerraabbiilliittyy  aanndd  iinnffoorrmmaattiioonn  mmaannaaggeemmeenntt..    
  
TThhiiss  iinniittiiaattiivvee  wwiillll  bbee  ppuubblliiccllyy  aavvaaiillaabbllee  aanndd  tthhuuss  ccoonnttrriibbuuttee  ttoo  tthhee  rreeccoorrddiinngg  aanndd  ddiisssseemmiinnaattiioonn  ooff  
sscciieennttiiffiicc  kknnoowwlleeddggee,,  uunnddeerrssttaannddiinngg  iitt  aass  aa  ppuubblliicc  ggoooodd,,  wwhhiicchh  iiss  aa  ccrruucciiaall  iinnppuutt  ffoorr  tthhee  sscciieennttiiffiicc  
aanndd  tteecchhnnoollooggiiccaall  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  eeaacchh  ccoouunnttrryy  aanndd  tthhee  rreeggiioonn  aass  aa  wwhhoollee..    
  
TThhee  pprroojjeecctt  rreeqquuiirreess  tthhaatt  tthhee  rreellaatteedd  ppuubblliicc  aaggeenncciieess  ooff  eeaacchh  NNRREENN  ccoouunnttrryy  ppaarrttiicciippaattee  iinn  tthhee  
ddeevveellooppmmeenntt  aanndd  tthhee  ggoovveerrnnaannccee  ooff  tthhee  RReeggiioonnaall  PPuubblliicc  GGoooodd..  TThhee  ppaarrttiicciippaattiioonn  ooff  aa  nnaattiioonnaall  
sscciieennccee  aanndd  tteecchhnnoollooggyy  oorrggaanniissaattiioonn  ((OONNCCYYTT))  oorr  aa  MMiinniissttrryy  ooff  EEdduuccaattiioonn  iiss  tthheerreeffoorree  rreeqquuiirreedd  ffoorr  
tthhee  ccoouunnttrryy  ttoo  bbee  eelliiggiibbllee..  
  
TThhee  pprroojjeecctt  ccoommpprriisseess  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ccoommppoonneennttss::  
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••  EEssttaabblliisshhmmeenntt  ooff  ccoommmmoonn  aaggrreeeemmeennttss,,  ssttrraatteeggiieess  aanndd  ppoolliicciieess::  CCoommmmoonn  ssttrraatteeggiieess  aanndd  
ppoolliicciieess  aatt  rreeggiioonnaall  lleevveell,,  ddeerriivveedd  ffrroomm  bbeesstt  pprraaccttiicceess  iiddeennttiiffiieedd  iinn  tteerrmmss  ooff  ssttoorraaggee,,  rreettrriieevvaall,,  
ffeeddeerraatteedd  aacccceessss  ccoolllleeccttiioonnss,,  sseerrvviicceess  aavvaaiillaabbllee,,  ssttaannddaarrddss  ffoorr  iinntteerrooppeerraabbiilliittyy,,  ttoooollss  ffoorr  
rreeccoorrddiinngg  ddooccuummeennttss,,  ssaaffeettyy  aanndd  qquuaalliittyy,,  iinntteelllleeccttuuaall  pprrooppeerrttyy  aanndd  ccooppyyrriigghhttss,,  ccoonnnneeccttiivviittyy  ttoo  
tthhee  aaddvvaanncceedd  nneettwwoorrkkss..  TThhee  aaccttiivviittiieess  aarree  eexxppeecctteedd  ttoo  eexxtteenndd  oovveerr  ssiixx  mmoonntthhss  aanndd  eennttaaiill  tthhee  
ffoolllloowwiinngg::  

NNaattiioonnaall  pprree--ddiiaaggnnoossiiss  
WWoorrkksshhoopp  wwiitthh  pprroojjeecctt  ppaarrttnneerrss  aanndd  eexxppeerrttss  ffoorr  ccrriitteerriiaa  aalliiggnnmmeenntt  aanndd  ddeeffiinniittiioonn  ooff  aa  
pprreelliimmiinnaarryy  lliisstt  ooff  aaggrreeeemmeennttss  ((tthhrreeee  ddaayyss))    
CCoonnssuullttaattiioonn  pprroocceessss  ttoo  eessttaabblliisshh  aaggrreeeemmeennttss  ((tthhrreeee  mmoonntthhss))    
VVaalliiddaattiioonn  ooff  aaggrreeeemmeennttss  ((tthhrreeee  ddaayyss))..  PPrroojjeecctt  ppaarrttnneerrss  aanndd  eexxppeerrttss..    
FFiinnaall  ddooccuummeenntt..  

••  DDeevveellooppmmeenntt  aanndd  eessttaabblliisshhmmeenntt  ooff  aa  ppiilloott  pprroojjeecctt::  TThhee  aaccttiivviittiieess  eennttaaiill  tthhee  ffoolllloowwiinngg::  
DDuuee  ttoo  aaggrreeeemmeennttss,,  ddeeffiinniittiioonn  ooff  ssttaannddaarrddss,,  mmeettaaddaattaa,,  tthheessaauurrii,,  iinnddeexxiinngg  
AAddaappttaattiioonn  ooff  tthhee  ssooffttwwaarree  iinnffrraassttrruuccttuurree  nneecceessssaarryy  ffoorr  aa  ffeeddeerraatteedd  nneettwwoorrkk  
DDeevveellooppmmeenntt  aanndd  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  uunniiffoorrmm  aacccceessss  iinntteerrffaacceess  
IImmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  iinnssttiittuuttiioonnaall  rreeppoossiittoorriieess  ttoo  bbee  ffeeddeerraatteedd  
PPiilloott  ttrriiaall..  

••  TTrraaiinniinngg  ffoorr  pprrooffeessssiioonnaallss  iinn  cchhaarrggee  ooff  rreeppoossiittoorryy  mmaannaaggeemmeenntt  aatt  tthhee  iinnssttiittuuttiioonnss::  
CCoonnssuullttaannccyy  ffoorr  iiddeennttiiffyyiinngg  ttrraaiinniinngg  nneeeeddss,,  ttrraaiinniinngg  ddeessiiggnn  aanndd  ccoonntteenntt  ddeevveellooppmmeenntt..  TThhee  
eennvviissaaggeedd  aaccttiivviittiieess  eennttaaiill  tthhee  ffoolllloowwiinngg::  
oo  DDeetteeccttiioonn  ooff  ttrraaiinniinngg  nneeeeddss  
oo  DDeessiiggnn  aa  ssttrraatteeggyy  ffoorr  hhuummaann  rreessoouurrcceess  ttrraaiinniinngg  
oo  DDeevveellooppmmeenntt  ooff  tthhee  ccoonntteenntt  tthhaatt  wwiillll  bbee  ppaarrtt  ooff  tthhee  ttrraaiinniinngg  
oo  IImmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  wweebb  ccoonntteenntt..  

••  SSuussttaaiinnaabbiilliittyy::  DDeeffiinniinngg  tthhee  bbaassiiss  ffoorr  mmaakkiinngg  tthhee  rreeggiioonnaall  ppuubblliicc  ggoooodd  ((RRPPGG))  ssuussttaaiinnaabbllee  
oovveerr  ttiimmee,,  eennssuurriinngg  iittss  vviiaabbiilliittyy  aanndd  ggrroowwtthh  oovveerr  ttiimmee..  TThhee  wwoorrkk  mmeetthhooddoollooggyy  wwoouulldd  iinnvvoollvvee  
ccoonnssuullttaannccyy  ffoorr  ssttrraatteeggyy  ddeeffiinniittiioonn,,  ppllaann  ddeessiiggnn  aanndd  ddiisssseemmiinnaattiioonn,,  aass  wweellll  aass  aa  ccyyccllee  ooff  
mmeeeettiinnggss..  TThhee  eennvviissaaggeedd  aaccttiivviittiieess  eennttaaiill  tthhee  ffoolllloowwiinngg::  
oo  DDeeffiinniinngg  aa  ssttrraatteeggyy  ffoorr  ffiinnaanncciiaall,,  tteecchhnnoollooggiiccaall,,  oorrggaanniissaattiioonnaall  aanndd  ssoocciiaall  ppoolliiccyy  

ssuussttaaiinnaabbiilliittyy  
oo  DDeessiiggnniinngg  aa  ppllaann  ffoorr  ddiisssseemmiinnaattiinngg  
oo  CCyyccllee  ooff  mmeeeettiinnggss  iinn  wwiitthh  aaccaaddeemmiicc,,  sscciieennttiiffiicc  aanndd  ppoolliiccyy--mmaakkeerrss  iinn  LLaattiinn  AAmmeerriiccaa  ttoo  

ddiisssseemmiinnaattee  aanndd  pprroommoottee  ooppeenn  aacccceessss..  
  
TThhee  pprroojjeecctt  hhaass  bbeeeenn  pprree--sseelleecctteedd  bbyy  tthhee  IIDDBB  ffoorr  ppoossssiibbllee  ffuunnddiinngg..  TThheerree  hhaavvee  bbeeeenn  ttwwoo  
mmeeeettiinnggss  wwiitthh  tthhee  bbaannkk..  CCoommppoonneennttss  aanndd  aaccttiivviittiieess  aarree  bbeeiinngg  aaddjjuusstteedd..  AAnn  aaddddiittiioonnaall  ttwwoo  
ccoouunnttrriieess  wweerree  iinnvviitteedd  ttoo  jjooiinn  aass  rreeccoommmmeennddeedd  bbyy  tthhee  bbaannkk..  
  
CCoolloommbbiiaann  DDiiggiittaall  LLiibbrraarryy  
  
RREENNAATTAA  wwiitthh  tthhee  aassssiissttaannccee  ooff  tthhee  MMiinniissttrryy  iinnvviitteess  ssuubbmmiissssiioonnss  ffrroomm  pprroojjeeccttss  tthhaatt  wwiisshh  ttoo  mmaakkee  
uussee  ooff  tthhee  nneettwwoorrkk,,  aanndd  tthhee  bbeesstt  pprrooppoossaallss  aarree  ffuunnddeedd..  OOnnee  ssuucchh  pprroojjeecctt  wwaass  tthhee  ffeeddeerraatteedd  
rreeppoossiittoorryy  wwhhiicchh  iiss  ttoo  bbee  llaauunncchheedd  iinn  JJuunnee  22000099..  TThhee  oobbjjeeccttiivvee  iiss  ttoo  ddeessiiggnn,,  ddeevveelloopp  aanndd  
iimmpplleemmeenntt  aa  mmooddeell  ttoo  ccrreeaattee  tthhee  CCoolloommbbiiaann  DDiiggiittaall  LLiibbrraarryy,,  iinntteeggrraattiinngg  rreeppoossiittoorriieess  oorr  ddiiggiittaall  
lliibbrraarriieess  ttoo  eennaabbllee  aacccceessss  aanndd  vviissiibbiilliittyy  ttoo  tthhee  ccoonntteennttss  ooff  tthhee  CCoolloommbbiiaann  aaccaaddeemmiicc  aanndd  sscciieennttiiffiicc  
pprroodduuccttiioonn,,  uussiinngg  tthhee  hhiigghh--ssppeeeedd  nneettwwoorrkk  RREENNAATTAA..  TThhiirrtteeeenn  iinnssttiittuuttiioonnss  aarree  wwoorrkkiinngg  ttooggeetthheerr  oonn  
tthhiiss  pprroojjeecctt..  TThhiiss  iiss  aann  ooppeenn  aacccceessss  iinniittiiaattiivvee  rreellaatteedd  ttoo  tthhee  ffrreeee  ddiissttrriibbuuttiioonn  ooff  ccoonntteenntt,,  wwhhiicchh  
sshhoouulldd  bbee  ooff  iinntteerreesstt  nnoott  oonnllyy  ffoorr  tthhee  iinnssttiittuuttiioonn  bbuutt  ffoorr  ootthheerrss..  
  
DDiissccuussssiioonn  
RReemmaarrkkss  bbyy  tthhee  vvaarriioouuss  ppaarrttiicciippaannttss  iinn  tthhee  ddiissccuussssiioonn  aarree  uunnaattttrriibbuutteedd..    
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→→  TThhiiss  eexxaammppllee  ffrroomm  LLaattiinn  AAmmeerriiccaa  mmiigghhtt  bbee  aa  ggoooodd  mmooddeell  ffoorr  CCeennttrraall  AAmmeerriiccaann  aanndd  tthhee  
CCaarriibbbbeeaann  rreeggiioonn..  TThhee  IIDDBB  mmiigghhtt  bbee  iinntteerreesstteedd  iinn  ffuunnddiinngg  ssoommeetthhiinngg  ssiimmiillaarr  ffoorr  tthhaatt  
rreeggiioonn..  

  
→→  IInn  tthhaatt  ccaassee,,  II  wwoouulldd  bbee  iinntteerreesstteedd  iinn  ccoollllaabboorraattiioonn..  
  
→→  TThhee  CCaarriibbbbeeaann  KKnnoowwlleeddggee  aanndd  LLeeaarrnniinngg  NNeettwwoorrkk  ((CCKKLLNN))  sseeeemmss  ttoo  bbee  ppuurrssuuiinngg  aa  ssiimmiillaarr  

ppaatthh  wwiitthh  IIDDBB  ffuunnddiinngg  wwiitthh  aa  bbrrooaaddeerr  ffooccuuss  tthhaatt  jjuusstt  CCAARRIIBBNNEETT,,  wwhhiicchh  iiss  aa  nneecceessssaarryy  
eennaabblleerr  ffoorr  tthhee  iinniittiiaattiivvee  rreellaatteedd  ttoo  ddiissttaannccee  lleeaarrnniinngg  aanndd  sshhaarreedd  rreessoouurrcceess..  II  aamm  nnoott  
cceerrttaaiinn  wwhheetthheerr  tthhaatt  pprrooppoossaall  iiss  bbuuiillddiinngg  ooppeenn  rreeppoossiittoorriieess..  

  
→→  CCKKLLNN  iiss  vveerryy  iinnvvoollvveedd  wwiitthh  ddiissttaannccee  eedduuccaattiioonn..  TThhee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  tthhee  WWeesstt  IInnddiieess  aanndd  tthhee  

ooppeenn  ccaammppuuss  aarree  mmaajjoorr  ccoonnttrriibbuuttoorrss..  TThhee  iinniittiiaattiivveess  ccoonnssiiddeerr  bbootthh  iinnffrraassttrruuccttuurree  aanndd  
ccoonntteenntt..  

  
→→  TThhaatt  sseeeemmss  lliikkee  aa  ddiiffffeerreenntt  ffooccuuss..  TThhaatt  pprroojjeecctt  iiss  bbuuiillddiinngg  iinnffrraassttrruuccttuurree  iinn  tteerrmmss  ooff  

nneettwwoorrkkss  aanndd  ddooiinngg  ddiissttaannccee  eedduuccaattiioonn,,  wwhhiicchh  iiss  nnoott  tthhee  ssaammee  aass  ooppeenn  aacccceessss..  
  
→→  FFiirrsstt  oonnee  nneeeeddss  aa  nneettwwoorrkk,,  aanndd  tthheenn  ooppeenn  aacccceessss  ccaann  bbee  aaddddeedd..  TThhee  mmooddeell  ccoouulldd  tthhuuss  

bbee  lleevveerraaggeedd  ffoorr  ooppeenn  iinnssttiittuuttiioonnaall  rreeppoossiittoorriieess..  
  
→→  IItt  wwoouulldd  ssuuppppoorrtt  tthhee  ccaauussee  ooff  tthhee  pprroojjeecctt  iinn  iittss  aapppplliiccaattiioonn  ttoo  tthhee  IIDDBB  ttoo  hhaavvee  aa  lleetttteerr  ooff  

ssuuppppoorrtt  ffrroomm  tthhee  IIAAPP..  
→→  IInn  ddeeaalliinnggss  wwiitthh  tthhee  IIDDBB,,  tthheeyy  hhaavvee  iinnddiiccaatteedd  tthhaatt  tthheeyy  oonnllyy  ffuunndd  iinnddiivviidduuaall  ccoouunnttrriieess  
  
→→  TThhee  IIDDBB  aallssoo  hhaass  aa  pprrooggrraammmmee  ffoorr  ffuunnddiinngg  RReeggiioonnaall  PPuubblliicc  GGoooodd  iinniittiiaattiivveess..  
  
44..11..77  eeIIFFLL--OOAA  aanndd  IIAAPP  PPrrooggrraamm  oonn  DDiiggiittaall  KKnnoowwlleeddggee  RReessoouurrcceess  aanndd  IInnffrraassttrruuccttuurree  IInn  

DDeevveellooppiinngg  CCoouunnttrriieess  ((IIrryynnaa  KKuucchhmmaa,,  eeIIFFLL  OOppeenn  AAcccceessss  pprrooggrraamm  mmaannaaggeerr,,  eeIIFFLL..nneett))  
  
eeIIFFLL..nneett  iiss  aann  iinnddeeppeennddeenntt  ffoouunnddaattiioonn  tthhaatt  nneeggoottiiaatteess  aanndd  aaddvvooccaatteess  ffoorr  tthhee  wwiiddee  aavvaaiillaabbiilliittyy  ooff  
eelleeccttrroonniicc  rreessoouurrcceess  bbyy  lliibbrraarryy  uusseerrss  iinn  ttrraannssiittiioonnaall  aanndd  ddeevveellooppiinngg  ccoouunnttrriieess..  TThhee  mmeemmbbeerrsshhiipp  ooff  
tthhee  nneettwwoorrkk  iinncclluuddeess  aabboouutt  44  000000  lliibbrraarriieess  iinn  4466  ccoouunnttrriieess..  
  
eeIIFFLL..nneett  ooppeerraatteess  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ssiixx  pprrooggrraammmmeess::  
••  OOppeenn  aacccceessss::  tthhee  pprrooggrraammmmee  sseeeekkss  ttoo  eennhhaannccee  aacccceessss  ttoo  rreesseeaarrcchh  tthheerreebbyy  aacccceelleerraattiinngg  

iinnnnoovvaattiioonn  aanndd  eeccoonnoommiicc  ddeevveellooppmmeenntt  iinn  tthhee  ccoouunnttrriieess..  IItt  rreellaatteess  ttoo  ooppeenn  rreeppoossiittoorriieess,,  ooppeenn  
aacccceessss  jjoouurrnnaallss,,  ooppeenn  eedduuccaattiioonnaall  ssoouurrcceess,,  ooppeenn  ddaattaa,,  ooppeenn  aacccceessss  ppoolliicciieess,,  aanndd  ttrraaiinniinnggss  
aanndd  ccoonnssuullttaattiioonnss..  TThhee  aaccttiivviittiieess  iinnvvoollvvee  aaddvvooccaaccyy  aanndd  ccaappaacciittyy  bbuuiillddiinngg    

••  AAddvvooccaaccyy  ffoorr  aacccceessss  ttoo  kknnoowwlleeddggee  wwiitthh  rreessppeecctt  ttoo  ccooppyyrriigghhtt  aanndd  lliibbrraarriieess    
••  PPrroommoottiinngg  ffrreeee  aanndd  ooppeenn  ssoouurrccee  ssooffttwwaarree  ffoorr  lliibbrraarriieess    
••  TThhee  bbeenneeffiittss  ooff  lliibbrraarryy  ccoonnssoorrttiiaa  
••  PPrroommoottiinngg  aa  ccuullttuurree  ooff  ccooooppeerraattiioonn::  kknnoowwlleeddggee  aanndd  iinnffoorrmmaattiioonn  sshhaarriinngg    
••  AAddvvooccaattiinngg  ffoorr  aaffffoorrddaabbllee  aanndd  ffaaiirr  aacccceessss  ttoo  ccoommmmeerrcciiaallllyy  pprroodduucceedd  sscchhoollaarrllyy  rreessoouurrcceess..  
  
TThhee  ttyyppeess  ooff  tthhiinnggss  tthhaatt  sscciieennttiissttss  wwaanntt  ooff  tthheeiirr  rreesseeaarrcchh  eennvviirroonnmmeenntt  iinncclluuddee  ((ffrroomm  DDrr  PPeetteerr  
MMuurrrraayy--RRuusstt,,  rreesseeaarrcchheerr  iinn  mmoolleeccuullaarr  iinnffoorrmmaattiiccss,,  wwhhoo  ccrreeaatteedd  CChheemmiiccaall  MMaarrkkuupp  LLaanngguuaaggee,,  
iinnvveessttiiggaattiinngg  hhooww  tthhee  cchheemmiiccaall  lliitteerraattuurree  ccaann  bbee  tteexxtt--aanndd  ddaattaa--mmiinneedd  ttoo  ddiissccoovveerr  nneeww  sscciieennccee  
ffrroomm  hheetteerrooggeenneeoouuss  ddaattaa  ssoouurrcceess))::  
••  QQuuaalliittyy  ppeeeerr  rreevviieeww  
••  IImmmmeeddiiaattee  sseeaammlleessss  aacccceessss  aanndd  sseeaarrcchh  ttoo  aallll  ppuubblliisshheedd  iinnffoorrmmaattiioonn  ((iinn  eelleeccttrroonniicc  ffoorrmmaatt,,  nnoott  

pphhoottooccooppiieess))  
••  IInntteerrddiisscciipplliinnaarriittyy,,  rraatthheerr  tthhaann  ssuubbjjeecctt  lliibbrraarriieess..  TThheerree  sshhoouulldd  bbee  nnoo  aarrbbiittrraarryy  ddiisscciipplliinneess  

bboouunnddaarriieess  
••  AAcccceessss  ttoo  eexxppeerriimmeennttaall  ddaattaa  aanndd  iittss  rree--uussee  
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••  WWrriittiinngg  ppaappeerrss  aanndd  ggrraanntt  aapppplliiccaattiioonnss  aass  eeffffiicciieennttllyy  aass  ppoossssiibbllee  
••  BBuuiillddiinngg  aa  ppeerrssoonnaall  ccoolllleeccttiioonn  ooff  rreelleevvaanntt  ppaappeerrss  
••  CCoolllleeccttiinngg,,  vveerrssiioonniinngg,,  aannnnoottaattiinngg  aanndd  pprreesseerrvviinngg  ((aatt  lleeaasstt  iinn  tthhee  mmeeddiiuumm  tteerrmm))  eexxppeerriimmeennttaall  

ddaattaa,,  ppeerrhhaappss  tthhrroouugghh  aa  ssoocciieettyy  oorr  ppuubblliisshheerr  
••  RReeccooggnniittiioonn  ffoorr  tthheeiirr  wwoorrkk,,  ppaappeerrss,,  ddaattaa,,  ssooffttwwaarree,,  sseerrvviicceess  aanndd  mmeetthhooddss..  
  
TThhee  wwoorrlldd  ((tthhrroouugghh  tthhee  wweebb))  iiss  mmoovviinngg  iinn  tthhaatt  ttyyppee  ooff  ddiirreeccttiioonn  aannyywwaayy,,  cchhaarraacctteerriisseedd  bbyy  ffeeaattuurreess  
ssuucchh  aass  ((ccoonnttiinnuueedd  ffrroomm  DDrr  PPeetteerr  MMuurrrraayy--RRuusstt  DDrr  PPeetteerr  MMuurrrraayy--RRuusstt))::  
••  AAllll  iinnffoorrmmaattiioonn  wwiillll  bbee  ffrreeee  aanndd  oonnlliinnee..  
••  EEvveerryyoonnee  wwiillll  bbee  ppeerrvvaassiivveellyy  ccoonnnneecctteedd..  
••  TThhee  ssyysstteemm  wwiillll  ddeevveelloopp  tthhrroouugghh  eevvoolluuttiioonn  rraatthheerr  tthhaann  ppllaannnniinngg..  
••  MMaajjoorr  ppllaayyeerrss  aarree  eenntteerriinngg  rraappiiddllyy  ((iinncclluuddiinngg  GGooooggllee,,  YYaahhoooo  aanndd  MMiiccrroossoofftt))  
••  PPeerrssoonnaall  iinnffoorrmmaattiioonn  ccoolllleeccttiioonnss  wwiillll  aappppeeaarr  oonnlliinnee..  
••  CClloouuddss  aanndd  CCoommmmuunniittiieess  
••  TThhee  SSeemmaannttiicc  WWeebb  
••  MMiiccrrooppaayymmeennttss??????  
  
  
FFrroomm  CClloouuddss  ttoo  CCoommmmuunniittiieess  iiss  aann  eexxaammppllee  ooff  aa  ffrreeee  oonnlliinnee  lliibbrraarryy,,  ddeessccrriibbiinngg  wwaatteerr  ssuuppppllyy  
ssyysstteemmss,,  bbootthh  ppuubblliiccllyy  oorr  ccoorrppoorraatteellyy  oowwnneedd..  TThhee  ssttaarrttiinngg  ppooiinntt  iiss  aa  bbuuiilltt--iinn  pprroobblleemm  aabboouutt  wwhhiicchh  
aauutthhoorrss  wwrriittee..  
  
TThhee  SSeemmaannttiicc  WWeebb  iiss  tthhee  eexxtteennssiioonn  ooff  tthhee  WWoorrlldd  WWiiddee  WWeebb  tthhaatt  eennaabblleess  ppeeooppllee  ttoo  sshhaarree  ccoonntteenntt  
bbeeyyoonndd  tthhee  bboouunnddaarriieess  ooff  aapppplliiccaattiioonnss  aanndd  wweebbssiitteess..  
  
IInn  tthhiiss  eennvviirroonnmmeenntt,,  tthhee  ccaappaacciittyy  ffoorr  mmaakkiinngg  mmiiccrrooppaayymmeennttss  ffoorr  ddaattaa  aanndd  iinnffoorrmmaattiioonn  ccoouulldd  
ppoossssiibbllyy  ccoonnttiinnuuee  ttoo  ddeevveelloopp..  
  
RReeccoommmmeennddaattiioonnss  oonn  hhooww  ttoo  mmoovvee  ffoorrwwaarrdd  wwiitthh  tthhee  ooppeenn  rreeppoossiittoorryy  ccoommppoonneenntt  ooff  tthhee  IIAAPP  
pprrooggrraammmmee  
  
WWee  sshhoouulldd  ffiirrsstt  ddeeffiinnee  tthhee  ccoonntteenntt..  TThhee  ccoorree  ccoonntteenntt  wwoouulldd  bbee  ppeeeerr--rreevviieewweedd  aarrttiicclleess..    
  
IInn  ssuubb--SSaahhaarraann  AAffrriiccaa,,  wwee  sshhoouulldd  ccoonnssiiddeerr  aa  ppllaaccee  ffoorr  ooppeenn  aacccceessss  jjoouurrnnaallss  iinn  tthhiiss  pprroojjeecctt,,  ssiinnccee  
mmoosstt  ooff  tthhee  OOAA  sscciieennttiiffiicc  ccoonntteenntt  wwoouulldd  ccoommpprriissee  aarrttiicclleess  tthhaatt  hhaadd  aallrreeaaddyy  aappppeeaarreedd  iinn  ppeeeerr--
rreevviieewweedd  llooccaall  AAffrriiccaann  jjoouurrnnaallss..  IItt  iiss  rreeccoommmmeennddeedd  tthhaatt  AAffrriiccaann  JJoouurrnnaallss  oonn  LLiinnee  sshhoouulldd  bbee  ooppeenn  
aacccceessss..  IInn  SSoouutthh  AAffrriiccaa,,  AASSSSAAff  iiss  aallrreeaaddyy  wwoorrkkiinngg  wwiitthh  SScciiEELLOO  ttoowwaarrddss  ooppeenn  aacccceessss  jjoouurrnnaallss..  
  
TThheerree  iiss  aallssoo  aa  ppllaaccee  ffoorr  ootthheerr  ttyyppeess  ooff  ccoonntteenntt,,  iinncclluuddiinngg  ccoonnffeerreennccee  pprreesseennttaattiioonnss,,  bbooookkss,,  
ccoouurrssee  ppaacckkss,,  aannnnoottaatteedd  iimmaaggeess,,  aauuddiioo  aanndd  vviiddeeoo  cclliippss  aanndd  rreesseeaarrcchh  ddaattaa  aass  wweellll  aass  ggrraayy  
lliitteerraattuurree  ((tthhee  llaatttteerr  ccoommpprriissiinngg  pprreepprriinnttss,,  wwoorrkkiinngg  mmaatteerriiaallss,,  tthheesseess  aanndd  ddiisssseerrttaattiioonnss,,  rreeppoorrttss,,  
ccoonnffeerreennccee  mmaatteerriiaallss,,  bbuulllleettiinnss,,  ggrraanntt  aapppplliiccaattiioonnss,,  rreeppoorrttss  ttoo  ddoonnoorrss,,  mmeemmoorraanndduummss,,  ssttaattiissttiiccaall  
rreeppoorrttss,,  tteecchhnniiccaall  ddooccuummeennttaattiioonn  aanndd  qquueessttiioonnnnaaiirreess))..  
  
IInn  tthhee  ppllaannnniinngg  ssttaaggee,,  wwee  sshhoouulldd  ccoonnssiiddeerr  hhooww  tthhee  rreeppoossiittoorryy  wwiillll  bbee  uusseedd  aanndd  bbuuiilldd  iinn  tthhee  
nneecceessssaarryy  ccaappaabbiilliittyy  ffrroomm  tthhee  ssttaarrtt,,  ffoorr  eexxaammppllee::  
••  GGeenneerraattiioonn  ooff  uussaaggee  ssttaattiissttiiccss  
••  GGeenneerraattiioonn  ooff  aa  bbiibblliiooggrraapphhyy  
••  PPuubblliiccaattiioonn  ooff  ppeerrssoonnaalliisseedd  rreesseeaarrcchheerr  iinnffoorrmmaattiioonn  
••  SSeettttiinngg  uupp  ooff  aa  mmaaiilliinngg  lliisstt  
••  AAuuttoommaattiicc  uuppddaattiinngg  ooff  rreesseeaarrcchh  ggrroouupp  wweebb  ppaaggeess    
••  SSuubbmmiissssiioonn  ooff  iinnffoorrmmaattiioonn  ttoo  aaddmmiinniissttrraattoorrss  aanndd  mmaannaaggeerrss    
••  UUppddaattee  tteeaacchhiinngg  ppaaggeess..  
  
WWhhyy  ooppeenn  rreeppoossiittoorriieess??  
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AAccaaddeemmiicc  aanndd  rreesseeaarrcchh  iinnssttiittuuttiioonnss,,  aass  wweellll  aass  rreesseeaarrcchh  ffuunnddeerrss,,  ff iinndd  ooppeenn  rreeppoossiittoorriieess  vvaalluuaabbllee  
iinn  ggeenneerraattiinngg  mmaannaaggeemmeenntt  iinnffoorrmmaattiioonn  aanndd  rreeppoorrttss  oonn  tthheeiirr  rreesseeaarrcchh  pprrooggrraammmmeess,,  eennaabblliinngg  
bbeetttteerr  rreesseeaarrcchh  aasssseessssmmeenntt,,  aanndd  rraaiissiinngg  aawwaarreenneessss  ooff  tthheeiirr  rreesseeaarrcchh  pprrooffiillee  aanndd  ttrraannssppaarreennccyy..  
TThhee  bbeenneeffiittss  ooff  ooppeenn  rreeppoossiittoorriieess  iinncclluuddee::  
••  OOppeenniinngg  uupp  tthhee  oouuttppuuttss  ooff  tthhee  iinnssttiittuuttiioonn  ttoo  tthhee  wwoorrlldd    
••  MMaaxxiimmiissiinngg  tthhee  vviissiibbiilliittyy  aanndd  iimmppaacctt  ooff  tthheessee  oouuttppuuttss    
••  SShhoowwccaassiinngg  tthhee  qquuaalliittyy  ooff  tthhee  rreesseeaarrcchh  iinn  tthhee  iinnssttiittuuttiioonn      
••  CCoolllleeccttiinngg  aanndd  ccuurraattiinngg  tthhee  ddiiggiittaall  oouuttppuuttss  ooff  tthhee  iinnssttiittuuttiioonn    
••  MMaannaaggiinngg  aanndd  mmeeaassuurriinngg  rreesseeaarrcchh  aanndd  tteeaacchhiinngg  aaccttiivviittiieess    
••  PPrroovviiddiinngg  aa  wwoorrkkssppaaccee  ffoorr  wwoorrkk--iinn--pprrooggrreessss  aanndd  ffoorr  ccoollllaabboorraattiivvee  aanndd  llaarrggee--ssccaallee  pprroojjeeccttss  
••  EEnnaabblliinngg  aanndd  eennccoouurraaggiinngg  iinntteerrddiisscciipplliinnaarryy  aapppprrooaacchheess  ttoo  rreesseeaarrcchh    
••  FFaacciilliittaattiinngg  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  aanndd  sshhaarriinngg  ooff  ddiiggiittaall  tteeaacchhiinngg  mmaatteerriiaallss  aanndd  aaiiddss    
••  SSuuppppoorrttiinngg  ssttuuddeenntt  eennddeeaavvoouurrss,,  pprroovviiddiinngg  aacccceessss  ttoo  tthheesseess  aanndd  ddiisssseerrttaattiioonnss  aanndd  aa  llooccaattiioonn  

ffoorr  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  ee--ppoorrttffoolliiooss  
••  IInnssttiittuuttiioonnaall  aanndd  nnaattiioonnaall  lleevveell  rreesseeaarrcchh  aasssseessssmmeenntt  aanndd  rreesseeaarrcchh  mmaannaaggeemmeenntt,,  bbrriinnggiinngg  

ttooggeetthheerr  rreesseeaarrcchh  eexxppeerrttiissee  aaccrroossss  tthhee  iinnssttiittuuttiioonn  aanndd  ccoouunnttrryy    
••  IInnffoorrmmaattiioonn  rriicchh  ccoollllaabboorraattiioonn,,  eeffffeeccttiivvee  ddeecciissiioonn--mmaakkiinngg  aanndd  ssuucccceessssffuull  rreesseeaarrcchh  aaccttiivviittyy  
••  IImmpprroovveedd  ggoovveerrnnmmeennttaall  ppoolliiccyy  aanndd  ppuubblliicc  hheeaalltthh  ccaarree  oouuttccoommeess    
  
OOAA  aanndd  lliibbrraarriieess  
  
OOppeenn  aacccceessss  hhaass  cchhaannggeedd  tthhee  pprrooffiillee  ooff  aaccaaddeemmiicc  aanndd  rreesseeaarrcchh  lliibbrraarriieess  ––  mmoorree  aanndd  mmoorree  tthheeyy  
hhaavvee  bbeeccoommee  ppaarrttnneerrss  iinn  rreesseeaarrcchh,,  ddaattaa  ccuurraattiioonn  aanndd  eedduuccaattiioonn,,  eennssuurriinngg  tthhaatt  tthhee  qquuaalliittyy  ooff  
ddiiggiittaall  rreessoouurrcceess  iiss  mmaaiinnttaaiinneedd,,  aanndd  ooppeennllyy  sshhaarriinngg  tthheessee  rreessoouurrcceess  wwiitthh  tthheeiirr  uusseerrss..  
  
AAccaaddeemmiicc  aanndd  rreesseeaarrcchh  lliibbrraarriieess  sseett  uupp  aanndd  mmaaiinnttaaiinn  ooppeenn  aacccceessss  iinnssttiittuuttiioonnaall  oorr  ssuubbjjeecctt  
rreeppoossiittoorriieess,,  bbeeccoommee  ppaarrttnneerrss  iinn  ooppeenn  aacccceessss  ppuubblliisshhiinngg,,  aanndd  hheellpp  ttoo  ccrreeaattee  ooppeenn  eedduuccaattiioonnaall  
rreessoouurrcceess..  
  
AAccaaddeemmiicc  aanndd  rreesseeaarrcchh  lliibbrraarriieess  aallssoo  ddeevveelloopp  aaddvvaanncceedd  aanndd  eennhhaanncceedd  mmeettrriiccss,,  aa  nneeww  rraannggee  ooff  
ssttaannddaarrddiisseedd  iinnddiiccaattoorrss  bbaasseedd  oonn  rreeaaddeerr  ((rraatthheerr  tthhaann  aauutthhoorr--ffaacciinngg))  mmeettrriiccss  
  
TThheeyy  aarree  aallssoo  iinnvvoollvveedd  iinn  aaddvvooccaaccyy  ttoo  pprroommoottee  ooppeenn  aacccceessss..    
  
NNeexxtt  sstteeppss  ffoorr  rreesseeaarrcchheerr  mmaannaaggeerrss  
  
••  IInnttrroodduucciinngg  OOAA  ppoolliicceess..  DDeevveellooppiinngg  ooppeenn  aacccceessss  ppoolliiccyy  ooppttiioonnss  ffoorr  tthhee  NNeettwwoorrkk  ooff  AAffrriiccaann  

SScciieennccee  AAccaaddeemmiieess  ((NNAASSAACC))  aanndd  iinnddiivviidduuaall  AAffrriiccaann  sscciieennccee  aaccaaddeemmiieess  wwoouulldd  eennttaaiill  
aaddddrreessssiinngg  iissssuueess  iinn  tthhee  ssccooppee  ooff  tthhee  ppoolliiccyy  ssuucchh  aass  wwhheetthheerr  ttoo  rreeqquueesstt  oorr  rreeqquuiirree  OOAA,,  
wwhheetthheerr  ttoo  ffoollllooww  tthhee  GGrreeeenn  rroouuttee  ((sseellff--aarrcchhiivviinngg))  oorr  tthhee  GGoolldd  rroouuttee  ((ooppeenn  aacccceessss  ppuubblliisshhiinngg  
iinn  aann  ooppeenn  aacccceessss  jjoouurrnnaall)),,  wwhhiicchh  ttyyppee  ooff  rreeppoossiittoorryy  ttoo  ccrreeaattee,,  wwhhaatt  ttyyppee  ooff  ccoonntteenntt  ttoo  ddeeppoossiitt,,  
wwhheetthheerr  tthheerree  wwiillll  bbee  aannyy  eemmbbaarrggooss  oorr  eexxcceeppttiioonnss,,  aass  wweellll  aass  mmaannaaggiinngg  rriigghhttss  ffoorr  OOAA  ccoonntteenntt..  

••  TTrraannssffoorrmmiinngg  jjoouurrnnaallss  iinnttoo  OOAA  jjoouurrnnaallss  
••  SSeettttiinngg  uupp  ooppeenn  rreeppoossiittoorriieess..  SSeettttiinngg  uupp  aa  sshhaarreedd  rreeppoossiittoorryy  ..  EE..gg..  SSeettttiinngg  uupp  aa  sshhaarreedd  

NNAASSAACC  rreeppoossiittoorryy  aanndd  aa  hhaarrvveesstteerr  eennttaaiillss  eessttaabblliisshhiinngg  aa  rreeppoossiittoorryy  sstteeeerriinngg  ggrroouupp  ((oorr  pprroojjeecctt  
bbooaarrdd,,  mmaannaaggeemmeenntt  ccoommmmiitttteeee,,  wwoorrkkiinngg  ggrroouupp,,  eettcc..))  ttoo  uunnddeerrttaakkee  tthhee  hhiigghh  lleevveell  mmaannaaggeemmeenntt  
ooff  aa  rreeppoossiittoorryy  oonn  bbeehhaallff  ooff  tthhee  nneettwwoorrkk  ooff  aaccaaddeemmiieess  aanndd  iinnddiivviidduuaall  iinnssttiittuuttiioonnss;;  iinnvvoollvviinngg  kkeeyy  
ssttaakkeehhoollddeerrss  ((iinncclluuddiinngg  sseenniioorr  mmaannaaggeemmeenntt  aanndd  ppoolliiccyy  mmaakkeerrss,,  aaccaaddeemmiicc  ssttaaffff,,  lliibbrraarryy  ssttaaffff,,  
tteecchhnniiccaall  ssuuppppoorrtt  ssttaaffff  aanndd  ootthheerr  ssuuppppoorrtt  ssttaaffff));;  ccoonndduuccttiinngg  aa  nneeeeddss  aannaallyyssiiss  aanndd  ddrraaffttiinngg  aa  
rreeppoorrtt;;  pprreeppaarriinngg  aa  sshhaarreedd  rreeppoossiittoorryy  aanndd  hhaarrvveesstteerr  pprrooppoossaallss  ttoo  bbee  aapppprroovveedd  bbyy  tthhee  
mmaannaaggeemmeenntt  ffoorr  iimmpplleemmeennttaattiioonn;;  sseettttiinngg  uupp  aa  sseerrvveerr  ttoo  hhoosstt  tthhee  rreeppoossiittoorryy;;  iiddeennttiiffyyiinngg  aa  
rreeppoossiittoorryy  mmaannaaggeerr  ((pprroojjeecctt  lleeaaddeerr)),,  wwhhoo  wwiillll  hhaavvee  ttoo  ddoo  mmoosstt  ooff  tthhee  wwoorrkk  iinniittiiaallllyy;;  iiddeennttiiffyyiinngg  
bbeettwweeeenn  oonnee  aanndd  ffoouurr  cchhaammppiioonnss  ttoo  wwoorrkk  wwiitthh  iinniittiiaallllyy;;  aanndd  kknnoowwlleeddggee  sshhaarriinngg  aanndd  ttrraaiinniinngg..  
PPeerrhhaappss  aa  sshhaarreedd  rreeppoossiittoorryy  ccoouulldd  bbee  hhoosstteedd  bbyy  NNAASSAACC..  NNAASSAACC  mmiigghhtt  aallssoo  hhoosstt  aa  hhaarrvveesstteerr  
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ttoo  hhaarrvveesstt  ccoonntteenntt  ffrroomm  AAffrriiccaann  rreeppoossiittoorriieess  aanndd  OOAA  jjoouurrnnaallss..  PPeerrhhaappss  aa  hhaarrvveesstteerr  ccoouulldd  eevveenn  
bbee  sseett  uupp  ttoo  hhaarrvveesstt  AAffrriiccaa--rreellaatteedd  ppuubblliiccaattiioonnss  ffrroomm  ootthheerr  rreeppoossiittoorriieess  wwoorrllddwwiiddee..  OOtthheerr  
vvaalluuee--aaddddeedd  sseerrvviicceess  ccoouulldd  bbee  ccoonnssiiddeerreedd..  TThheerree  iiss  aa  nneeeedd  ffoorr  bbootthh  iinnddiivviidduuaall  iinnssttiittuuttiioonnaall  
rreeppoossiittoorriieess  aass  wweellll  aass  aa  nneettwwoorrkk  ooff  rreeppoossiittoorriieess..  AA  sshhaarreedd  rreeppoossiittoorryy  wwiillll  bbee  nneeeeddeedd  ffoorr  
rreesseeaarrcchheerrss  tthhaatt  ddoo  nnoott  hhaavvee  aacccceessss  ttoo  aa  rreeppoossiittoorryy  ffoorr  tthheeiirr  iinnssttiittuuttiioonn  oorr  rreesseeaarrcchh  
ccoommmmuunniittyy..  AA  hhaarrvveesstteerr  wwoouulldd  hhaarrvveesstt  mmeettaaddaattaa  ffrroomm  eexxiissttiinngg  jjoouurrnnaallss  iinn  tthhee  rreeggiioonn  aanndd  
ffuurrtthheerr  aaffiieelldd..  TThheerree  iiss  ppeerrhhaappss  aa  nneeeedd  ffoorr  aa  hhaarrvveesstteerr  iinn  tthhee  CCaarriibbbbeeaann  aanndd  aannootthheerr  iinn  AAffrriiccaa..  
TThhee  hhaarrvveesstteerr  ccoouulldd  bbee  uusseedd  ttoo  sshhoowwccaassee  hhiigghh  qquuaalliittyy  rreesseeaarrcchh  ffrroomm  tthhee  rreeggiioonn..    

••  SSpprreeaaddiinngg  tthhee  wwoorrdd  aabboouutt  OOAA..  
  
PPllaannnniinngg  cchheecckklliissttss    
  
TThhee  ffoolllloowwiinngg  sseett  ooff  qquueessttiioonnss  ttoo  aasskk  wwhheenn  sseettttiinngg  uupp  aann  ooppeenn  iinnssttiittuuttiioonnaall  rreeppoossiittoorryy  hhaass  bbeeeenn  
aaddaapptteedd  ffrroomm  tthhee  RReeppoossiittoorryy  SSuuppppoorrtt  PPrroojjeecctt,,  UUKK  ((hhttttpp::////wwwwww..rrsspp..aacc..uukk//))::  
••  WWhhaatt  iiss  aann  iinnssttiittuuttiioonnaall  rreeppoossiittoorryy  aanndd  wwhhaatt  ddooeess  iitt  mmeeaann  ttoo  yyoouu??    
••  HHaavvee  yyoouu  oouuttlliinneedd  aanndd  ddooccuummeenntteedd  tthhee  ppuurrppoossee  aanndd  ddrriivveerrss  ffoorr  iinnssttiittuuttiioonnaall  rreeppoossiittoorryy  

eessttaabblliisshhmmeenntt  iinn  yyoouurr  iinnssttiittuuttiioonn??    
••  HHaavvee  yyoouu  ddeeffiinneedd  yyoouurr  vviissiioonn  aanndd  iinniittiiaall  ggooaallss??  
••  HHaavvee  yyoouu  ddeecciiddeedd  hhooww  ttoo  ppoossiittiioonn  yyoouurr  iinnssttiittuuttiioonnaall  rreeppoossiittoorryy  wwiitthhiinn  yyoouurr  wwiiddeerr  iinnffoorrmmaattiioonn  

eennvviirroonnmmeenntt??    
••  WWhhaatt  iiss  tthhee  ttaarrggeett  ccoonntteenntt  ooff  tthhee  rreeppoossiittoorryy??      
••  DDoo  yyoouu  hhaavvee  aann  iinnssttiittuuttiioonn  wwiiddee  iinntteelllleeccttuuaall  pprrooppeerrttyy  rriigghhttss  ppoolliiccyy??  
••  DDoo  aannyy  ooff  yyoouurr  DDeeppaarrttmmeennttss  aallrreeaaddyy  hhaavvee  ootthheerr  ddiiggiittaall  ssttoorreess  ooff  ppuubblliiccaattiioonnss??  HHooww  wwiillll  yyoouu  

mmaannaaggee  dduupplliiccaattiioonn,,  ttrraannssffeerr  ooff  rreessoouurrcceess  aanndd  mmeettaaddaattaa,,  eettcc..??  
••  DDooeess  yyoouurr  iinnssttiittuuttiioonn  hhaavvee  aann  iinnffoorrmmaattiioonn  mmaannaaggeemmeenntt  ssttrraatteeggyy??    
••  HHaavvee  yyoouu  ddeeffiinneedd  rroolleess  aanndd  rreessppoonnssiibbiilliittiieess  ffoorr  yyoouurr  iinnssttiittuuttiioonnaall  rreeppoossiittoorryy  ddeevveellooppmmeenntt??    
••  WWhhaatt  ssoorrtt  ooff  ssttaattiissttiiccss  aanndd  mmaannaaggeemmeenntt  rreeppoorrttss  wwiillll  yyoouu  wwaanntt  ffrroomm  yyoouurr  iinnssttiittuuttiioonnaall  

rreeppoossiittoorryy??  
••  HHaavvee  yyoouu  ddeecciiddeedd  iiff  aanndd  hhooww  yyoouu  wwiillll  ccoolllleecctt  uussaaggee  aanndd  iitteemm  ddoowwnnllooaadd  ssttaattiissttiiccss  ffoorr  yyoouurr  

rreeppoossiittoorryy??  
••  HHaavvee  yyoouu  ddeeffiinneedd  yyoouurr  mmeettaaddaattaa  rreeqquuiirreemmeennttss  aanndd  sseett  uupp  aann  aapppprroopprriiaattee  sscchheemmaa??    
••  HHaavvee  yyoouu  ccoonnssiiddeerreedd  tthhee  wwoorrkkfflloowwss  wwiitthhiinn  yyoouurr  iinnssttiittuuttiioonnaall  rreeppoossiittoorryy  aanndd  sseett  uupp  aapppprroopprriiaattee  

mmeecchhaanniissmmss  ttoo  ddeeaall  wwiitthh  iinnccoommiinngg  ccoonntteenntt??    
  
AA  ppllaannnniinngg  cchheecckklliisstt  ffoorr  rreessoouurrcciinngg  rreeppoossiittoorriieess  ffoorr  ssuussttaaiinnaabbiilliittyy  wwoouulldd  iinncclluuddee  tthhee  ffoolllloowwiinngg  
qquueessttiioonnss  aaddaapptteedd  ffrroomm  tthhee  RReeppoossiittoorryy  SSuuppppoorrtt  PPrroojjeecctt,,  UUKK  ((hhttttpp::////wwwwww..rrsspp..aacc..uukk//))::  
••  HHaavvee  yyoouu  pprrooppeerrllyy  aanndd  ffuullllyy  ssppeecciiffiieedd  tthhee  rreeqquuiirreemmeennttss  ooff  yyoouurr  rreeppoossiittoorryy??    
••  WWhhaatt  iiss  tthhee  aannttiicciippaatteedd  ggrroowwtthh  ooff  yyoouurr  rreeppoossiittoorryy??      
••  AArree  yyoouu  rruunnnniinngg  aa  ppiilloott  pprroojjeecctt  oorr  aa  pprroodduuccttiioonn  sseerrvviiccee??  IIff  tthhee  ffoorrmmeerr,,  wwhhoo,,  wwhheenn,,  iiff  aanndd  hhooww  

wwiillll  iitt  ttrraannssffeerr  ttoo  aa  pprroodduuccttiioonn  sseerrvviiccee??    
••  WWhhoo  wwiillll  aannsswweerr  ssuuppppoorrtt//hheellpp  ddeesskk  qquueerriieess  rreellaattiinngg  ttoo  tthhee  rreeppoossiittoorryy??    
••  HHaavvee  yyoouu  ccoonnssiiddeerreedd  hhooww  yyoouurr  rreeppoossiittoorryy  mmaayy  ggrrooww  oovveerr  tthhee  nneexxtt  yyeeaarr,,  tthhrreeee  yyeeaarrss,,  ffiivvee  

yyeeaarrss,,  tteenn  yyeeaarrss??    
••  WWhhiicchh  ddiiggiittaall  ffoorrmmaattss  ccaann  tthhee  rreeppoossiittoorryy  ccoommmmiitt  ttoo  pprreesseerrvvee  iinn  tthhee  lloonnggeerr--tteerrmm??  IIss  tthhee  

rreeppoossiittoorryy  ccoolllleeccttiinngg  aauutthhoorr  ssoouurrccee  ffoorrmmaattss??  IIss  tthheerree  aa  vviiaabbllee  aaccttiioonn  ppllaann  ffoorr  mmoonniittoorriinngg  tthhee  
ffoorrmmaattss  ssttoorreedd  iinn  tthhee  rreeppoossiittoorryy  aanndd  tthhee  pprreesseerrvvaattiioonn  rriisskkss  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  tthhoossee  ffoorrmmaattss??    

  
TThhee  IInntteerrnnaattiioonnaall  CCeennttrree  ffoorr  TThheeoorreettiiccaall  PPhhyyssiiccss  ((IICCTTPP))  wwiillll  bbee  hhoollddiinngg  aann  ooppeenn  aacccceessss  wwoorrkksshhoopp  
ffrroomm  1122––1166  OOccttoobbeerr  22000099  iinn  TTrriieessttee,,  IIttaallyy..  TThhiiss  wwiillll  bbee  aa  ttrraaiinniinngg  aanndd  ccaappaacciittyy  bbuuiillddiinngg  ooppppoorrttuunniittyy..  
eeIIFFLL  iiss  oonnee  tthhee  aaddvviissoorrss  ttoo  tthhiiss  wwoorrkksshhoopp..  IIff  tthhee  ppeeooppllee  tthhaatt  wwiillll  bbee  mmaannaaggiinngg  tthhee  pprrooppoosseedd  
rreeppoossiittoorriieess  iinn  CCuubbaa  aanndd  KKeennyyaa  hhaavvee  bbeeeenn  iiddeennttiiffiieedd  bbyy  JJuullyy  22000099,,  tthheeyy  ccoouulldd  uussee  tthhee  ooppppoorrttuunniittyy  
ttoo  aatttteenndd  tthhee  wwoorrkksshhoopp  ffoorr  ccaappaacciittyy  bbuuiillddiinngg  aanndd  ttrraaiinniinngg..  
  
TThhee  wweeeekk  ooff  1199––2233  OOccttoobbeerr  22000099  wwiillll  bbee  OOppeenn  AAcccceessss  WWeeeekk;;  ppeerrhhaappss  iinniittiiaattiivveess  ccoouulldd  bbee  
pprreeppaarreedd  ffoorr  aannnnoouunncceemmeenntt  oorr  llaauunncchhiinngg  aatt  tthhaatt  ttiimmee..  
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44..11..88  OOIIRRss  iinnvveennttoorryy  ooff  rreessoouurrcceess  aanndd  IIAAPP  mmeemmbbeerr  aaccaaddeemmiieess  ssuurrvveeyy  aanndd  ssuummmmaarryy  aannaallyyssiiss  

ddooccuummeennttss::  aann  oovveerrvviieeww  ((RRaaeedd  SShhaarriiff,,  PPhhDD  CCaannddiiddaattee  iinn  IInnffoorrmmaattiioonn  SScciieennccee  aanndd  
TTeecchhnnoollooggyy,,  SScchhooooll  ooff  IInnffoorrmmaattiioonn  SSttuuddiieess,,  SSyyrraaccuussee  UUnniivveerrssiittyy,,  UUSSAA;;  RReesseeaarrcchh  FFeellllooww,,  
IInntteelllleeccttuuaall  CCaappiittaall  UUnniitt,,  DDeevveellooppmmeenntt  BBaannkk  ooff  SSoouutthheerrnn  AAffrriiccaa))  

  
TThhee  pprreesseennttaattiioonn  ggiivveess  aann  oovveerrvviieeww  ooff  ttwwoo  bbaacckkggrroouunndd  ddooccss  oonn  tthhee  wwiikkii  
IIAAPP  MMeemmbbeerr  AAccaaddeemmiieess  SSuurrvveeyy  ooff  TThheeiirr  IICCTT  IInnffrraassttrruuccttuurree  aanndd  IInnssttiittuuttiioonnaall  RReeppoossiittoorryy  
CCaappaabbiilliittiieess    
AAnn  iinnvveennttoorryy  ooff  rreessoouurrcceess  oonn  ppllaannnniinngg,,  ccrreeaattiinngg  aanndd  mmaannaaggiinngg  ooppeenn  iinnssttiittuuttiioonnaall  rreeppoossiittoorriieess..  
  
IIAAPP  mmeemmbbeerr  aaccaaddeemmiieess  ssuurrvveeyy  ooff  tthheeiirr  IICCTT  iinnffrraassttrruuccttuurree  aanndd  iinnssttiittuuttiioonnaall  rreeppoossiittoorryy  
ccaappaabbiilliittiieess  
  
TThhee  ssuurrvveeyy  wwaass  ccoonndduucctteedd  bbeettwweeeenn  3311  JJuullyy  aanndd  1199  OOccttoobbeerr  22000077..  TThhee  mmaaiinn  ggooaall  wwaass  ttoo  
iinnvveessttiiggaattee  tthhee  ccaappaabbiilliittiieess  ooff  sscciieennccee  aaccaaddeemmiieess  aarroouunndd  tthhee  wwoorrlldd  iinn  ttwwoo  mmaaiinn  aarreeaass,,  nnaammeellyy::  
IICCTT  IInnffrraassttrruuccttuurree  aanndd  ddiiggiittaall  nneettwwoorrkkss  
IInnssttiittuuttiioonnaall  rreeppoossiittoorryy  aanndd  iinnffoorrmmaattiioonn  sshhaarriinngg  aassppeeccttss..  
  
TThhiirrttyy--nniinnee  ooff  tthhee  9966  aaccaaddeemmiieess  iinn  tthhee  OOIIPP  ppaarrttiicciippaatteedd::  2255  ffrroomm  ddeevveellooppeedd  ccoouunnttrriieess  aanndd  1144  ffrroomm  
ddeevveellooppiinngg  ccoouunnttrriieess..  
  
OOnnllyy  tthhee  ffiinnddiinnggss  wwiitthh  rreessppeecctt  ttoo  ssiiggnniiffiiccaanntt  ddiiffffeerreennccee  aarree  ssuummmmaarriisseedd  hheerree..  TThhee  ffiirrsstt  aarreeaa  ooff  
ssiiggnniiff iiccaanntt  ddiiffffeerreennccee  bbeettwweeeenn  aaccaaddeemmiieess  iinn  ddiiffffeerreenntt  ccoouunnttrriieess  rreellaatteedd  ttoo  aacccceessss  ttoo  aa  ppeerrssoonnaall  
ddeesskkttoopp  ccoommppuutteerr  ffoorr  eevveerryy  pprrooffeessssiioonnaall  ssttaaffff  mmeemmbbeerr;;  ppeerrssoonnaall  llaappttooppss;;  wwiirreelleessss  nneettwwoorrkk;;  vvooiiccee  
oovveerr  IIPP  ((VVooIIPP))  aanndd  oonnlliinnee  mmeeeettiinngg//ccoollllaabboorraattiioonn  tteecchhnnoollooggiieess..      
  
NNoottee::  AAss  uusseedd  bbeellooww,,  tthhee  tteerrmm  OOEECCDD  rreeffeerrss  ttoo  tthhee  ffuullllyy  iinndduussttrriiaalliizzeedd  eeccoonnoommiieess,,  TTEE  rreeffeerrss  ttoo  
ttrraannssiittiioonnaall  eeccoonnoommiieess,,  aanndd  DDCC  rreeffeerrss  ttoo  ddeevveellooppiinngg  ccoouunnttrriieess..  TThhee  tteerrmm  ““OOEECCDD//TTEE””  rreeffeerrss  ttoo  aa  
ggrroouuppiinngg  tthhaatt  iinncclluuddeess  bbootthh  tthhee  OOEECCDD  aanndd  TTEE  ccaatteeggoorriieess,,  aanndd  iiss  uusseedd  wwhheerree  tthheerree  wweerree  mmiinniimmaall  
mmeeaanniinnggffuull  ddiiffffeerreenncceess  bbeettwweeeenn  tthheessee  ttwwoo  ccaatteeggoorriieess,,  bbuutt  tthheerree  wweerree  ssiiggnniiffiiccaanntt  ddiiffffeerreenncceess  
bbeettwweeeenn  tthhiiss  ccoommbbiinneedd  ccaatteeggoorryy  aanndd  tthhee  DDCC  ccaatteeggoorryy..      
  
OOtthheerr  aarreeaass  ooff  ssiiggnniiffiiccaanntt  ddiiffffeerreennccee  iinncclluuddeedd::    
••  HHaavviinngg  aann  IICCTT  ((oorr  aann  eeqquuiivvaalleenntt))  ddeeppaarrttmmeenntt::  WWhhiillee  mmoorree  tthhaann  hhaallff  ((1166  oouutt  ooff  2233))  ooff  tthhee  

rreessppoonnddiinngg  aaccaaddeemmiieess  iinn  tthhee  OOEECCDD//  ttrraannssiittiioonnaall  eeccoonnoommyy  ((TTEE))  ccoouunnttrriieess  hhaavvee  aann  IICCTT  
ddeeppaarrttmmeenntt,,  oonnllyy  11  oouutt  ooff  1122  ooff  tthhee  DDCC  aaccaaddeemmiieess  hhaass  ssuucchh  aa  ddeeppaarrttmmeenntt..  TThhee  mmaaiinn  rreeaassoonn  
ffoorr  nnoott  hhaavviinngg  aann  IICCTT  ddeeppaarrttmmeenntt  rreeppoorrtteedd  bbyy  tthhee  rreessppoonnddiinngg  ddeevveellooppiinngg  ccoouunnttrryy  ((DDCC))  
aaccaaddeemmiieess  wwaass  tthhee  llaacckk  ooff  ffiinnaanncciiaall  rreessoouurrcceess  ((77  oouutt  ooff  1100  aaccaaddeemmiieess))..  

••  AAcccceessss  ttoo  IICCTT  ssppeecciiaalliissttss::  DDCC  aaccaaddeemmiieess  ddoo  nnoott  hhaavvee  eennoouugghh  ssppeecciiaalliissttss  aanndd  hhuummaann  
rreessoouurrcceess  iinn  tthhee  aarreeaass  ooff  nneettwwoorrkkiinngg,,  WWeebb  ddeessiiggnn  aanndd  ppuubblliisshhiinngg,,  PPeerrssoonnaall  ccoommppuutteerr  ssuuppppoorrtt  
aanndd  mmaaiinntteennaannccee  aanndd  ddaattaabbaassee  ddeevveellooppmmeenntt  aanndd  aaddmmiinniissttrraattiioonn..  

••  OObbttaaiinniinngg  IICCTT  SSuuppppoorrtt  SSeerrvviicceess::  WWhhiillee  tthhee  mmaajjoorriittyy  ooff  OOEECCDD//TTEE  ccoouunnttrriieess’’  aaccaaddeemmiieess  rreellyy  
oonn  iinntteerrnnaall  ssuuppppoorrtt  ssttaaffff  aanndd  rreegguullaarr  eexxtteerrnnaall  sseerrvviicceess  iinn  tteerrmmss  ooff  oobbttaaiinniinngg  IICCTT  sseerrvviicceess,,  
mmoosstt  ooff  tthhee  DDCC  aaccaaddeemmiieess  rreellyy  oonn  eexxtteerrnnaall  ssuuppppoorrtt  sseerrvviiccee  oonn  aann  aass--nneeeeddeedd  bbaassiiss..  

••  AAnnnnuuaall  BBuuddggeettss::  AA  llaarrggee  mmaajjoorriittyy  ((2200  oouutt  ooff  2222))  OOEECCDD//TTEE  ccoouunnttrriieess’’  aaccaaddeemmiieess  hhaavvee  
aannnnuuaall  bbuuddggeettss  ffoorr  IICCTT  eeqquuiippmmeenntt  aanndd  mmaannaaggeemmeenntt,,  wwhhiillee  oonnllyy  aa  ffeeww  ((44  oouutt  1122))  DDCC  
aaccaaddeemmiieess  hhaavvee  aannyy  ssuucchh  bbuuddggeett  aavvaaiillaabbllee..  AAmmoonngg  tthhee  iimmppoorrttaanntt  aarreeaass  tthhaatt  wweerree  rreeppoorrtteedd  
bbyy  tthhee  DDCC  aaccaaddeemmiieess  wwhheerree  tthhee  IICCTT  bbuuddggeett  ffaallllss  sshhoorrtt  aarree  ttrraaiinniinngg,,  bbaannddwwiiddtthh  aacccceessss,,  aanndd  
ssooffttwwaarree  aanndd  ccoonntteenntt  ddeevveellooppmmeenntt..  

••  IInntteerrnneett  AAcccceessss::  MMoosstt  ooff  tthhee  rreessppoonnddiinngg  DDCC  aaccaaddeemmiieess  ((88  oouutt  ooff  1122))  ssttiillll  uussee  ddiiaall  uupp  
mmooddeemm  aanndd//oorr  lleeaasseedd  lliinneess  ttoo  ggeett  IInntteerrnneett  aacccceessss..  MMoorree  tthhaann  hhaallff  ((1155  oouutt  ooff  2255))  ooff  tthhee  
OOEECCDD//TTEE  ccoouunnttrriieess’’  aaccaaddeemmiieess  uussee  aa  bbrrooaaddbbaanndd  ccoonnnneeccttiioonn,,  hhoowweevveerr..  

••  WWeebbssiittee  UUppddaattee::  WWhhiillee  aa  ssuubbssttaannttiiaall  mmaajjoorriittyy  ((1199  oouutt  ooff  2222))  ooff  tthhee  OOEECCDD//TTEE  ccoouunnttrriieess’’  
aaccaaddeemmiieess  uuppddaattee  tthheeiirr  wweebbssiittee  oonn  aa  rreegguullaarrllyy  sscchheedduulleedd  bbaassiiss,,  oonnllyy  aabboouutt  hhaallff  ((66  oouutt  ooff  1111))  
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ooff  tthhee  DDCCss  aaccaaddeemmiieess  ddoo  tthhaatt..  TThhee  rreesstt  ooff  tthhee  DDCC  aaccaaddeemmiieess  uuppddaattee  tthheeiirr  wweebbssiittee  
iinnffrreeqquueennttllyy,,  oorr  nnoott  oonn  aa  rreegguullaarr  bbaassiiss..  

••  AAvvaaiillaabbiilliittyy  ooff  iinnffoorrmmaattiioonn  oonnlliinnee::  TThheerree  wweerree  nnoo  ssiiggnniiffiiccaanntt  ddiiffffeerreenncceess  bbeettwweeeenn  tthhee  
rreessppoonnddiinngg  OOEECCDD//TTEE  ccoouunnttrriieess  aanndd  tthhee  DDCC  aaccaaddeemmiieess  iinn  tteerrmmss  ooff  wwhhaatt  kkiinndd  ooff  iinnffoorrmmaattiioonn  iiss  
oonn  tthheeiirr  wweebbssiittee  iinn  aarreeaass  ssuucchh  aass  ggeenneerraall  iinnffoorrmmaattiioonn,,  nneewwss  aanndd  pprreessss  rreelleeaasseess,,  
oorrggaanniissaattiioonnaall  ssttrruuccttuurree,,  ddiirreeccttoorriieess  aanndd  ccoonnttaacctt  iinnffoorrmmaattiioonn  ooff  ssttaaffff  aanndd  mmeemmbbeerrss,,  aanndd  
ccuurrrreenntt  rreeppoorrttss  aanndd  ppuubblliiccaattiioonnss  ooff  tthhee  aaccaaddeemmyy..  TThheerree  wwaass  aa  ssuubbssttaannttiiaall  ddiiffffeerreennccee,,  
hhoowweevveerr,,  iinn  tthhee  ooppeenn  aavvaaiillaabbiilliittyy  ooff  pprreevviioouuss  aaccaaddeemmyy  rreeppoorrttss  aanndd  ppuubblliiccaattiioonnss  bbeettwweeeenn  
tthhee  OOEECCDD//TTEE  ccoouunnttrriieess’’  aaccaaddeemmiieess  ((1188  oouutt  ooff  2222))  aanndd  tthhee  DDCCss  aaccaaddeemmiieess  ((44  oouutt  ooff  1111))..  

••  HHaavviinngg  ddiiggiittaall  iinnssttiittuuttiioonnaall  rreeppoossiittoorriieess  ((IIRRss))::  AAllmmoosstt  hhaallff  ((1100  oouutt  ooff  2222))  ooff  tthhee  rreessppoonnddiinngg  
OOEECCDD//TTEE  ccoouunnttrriieess’’  aaccaaddeemmiieess  hhaavvee  tthheeiirr  oowwnn  ddiiggiittaall  rreeppoossiittoorriieess  oonnlliinnee..  AAllll  ooff  tthheessee  
rreeppoossiittoorriieess  aarree  ooppeenn..  OOnnllyy  ttwwoo  oouutt  ooff  ooff  1100  ooff  tthhee  rreessppoonnddiinngg  DDCC  aaccaaddeemmiieess  hhaavvee  aa  ddiiggiittaall  
rreeppoossiittoorryy..    ((IItt  wwaass  nnoott  cclleeaarr  ffrroomm  tthhee  ssuurrvveeyy  wwhheetthheerr  tthheessee  ttwwoo  rreeppoossiittoorriieess  aarree  ooppeenn  oorr  nnoott..))  

••  MMaaiinn  rreeaassoonnss  ffoorr  nnoott  hhaavviinngg  aa  ddiiggiittaall  rreeppoossiittoorryy::  TThhee  rreeaassoonnss,,  iinn  tteerrmmss  ooff  iimmppoorrttaannccee,,  ccaann  
bbee  rraannkkeedd  aass  ffoolllloowwss::  

TThheerree  iiss  aa  nneeeedd,,  bbuutt  nnoo  ffiinnaanncciiaall  rreessoouurrcceess  
TThheerree  iiss  aa  nneeeedd,,  bbuutt  nnoo  eexxppeerriieenncceedd  ssttaaffff  
TThheerree  iiss  aa  nneeeedd,,  bbuutt  nnoo  tteecchhnniiccaall  rreessoouurrcceess  

••  PPllaannss  ttoo  hhaavvee  IIRR::  AAllmmoosstt  hhaallff  ((44  oouutt  ooff  99))  ooff  tthhee  OOEECCDD//TTEE  aaccaaddeemmiieess  aanndd  ((33  oouutt  ooff  88))  ooff  tthhee  
DDCC  aaccaaddeemmiieess  wwhhoo  ddoo  nnoott  hhaavvee  ddiiggiittaall  rreeppoossiittoorriieess  iinnddiiccaatteedd  tthhaatt  tthheerree  aarree  ssoommee  ppllaannss  ttoo  
eessttaabblliisshh  oonnee  ssoooonn..  

••  SSeenniioorr  MMaannaaggeemmeenntt  SSuuppppoorrtt::  TThhee  rreessppoonnddiinngg  aaccaaddeemmiieess  ffrroomm  bbootthh  tthhee  OOEECCDD//TTEE  
ccoouunnttrriieess  aanndd  DDCCss  wwhhoo  ddoo  nnoott  hhaavvee  ddiiggiittaall  rreeppoossiittoorriieess  aaggrreeeedd  tthhaatt  tthheerree  iiss  aa  rreellaattiivveellyy  hhiigghh  
lleevveell  ooff  ttoopp  mmaannaaggeemmeenntt  ssuuppppoorrtt  aanndd  wwiilllliinnggnneessss,,  mmooddeerraattee  lleevveellss  ooff  hhuummaann  aanndd  tteecchhnniiccaall  
rreessoouurrcceess,,  aanndd  vveerryy  llooww  lleevveellss  ooff  ffiinnaanncciiaall  rreessoouurrcceess  aanndd  ssuuppppoorrtt  ttoo  eessttaabblliisshh  aa  nneeww  ddiiggiittaall  
iinnssttiittuuttiioonnaall  rreeppoossiittoorryy..    

TThhee  rreessppoonnddiinngg  aaccaaddeemmiieess  ffrroomm  bbootthh  tthhee  OOEECCDD//TTEE  ccoouunnttrriieess  aanndd  DDCCss  tthhaatt  ddoo  nnoott  hhaavvee  ddiiggiittaall  
rreeppoossiittoorriieess  iinnddiiccaatteedd  tthhaatt  rreecceeiivviinngg  hheellpp  aanndd  ssuuppppoorrtt  iinn  oonnllyy  oonnee  ooff  tthheessee  rreessoouurrccee  aarreeaass  mmiigghhtt  
nnoott  bbee  eennoouugghh;;  rraatthheerr,,  tthheeyy  nneeeedd  ttoo  rreecceeiivvee  hheellpp  aanndd  ssuuppppoorrtt  iinn  aallll  tthheessee  aarreeaass,,  eessppeecciiaallllyy  
ffiinnaanncciiaall  aanndd  tteecchhnniiccaall  rreessoouurrcceess..  
TThhee  rreessppoonnddiinngg  aaccaaddeemmiieess  ffrroomm  bbootthh  tthhee  OOEECCDD//TTEE  ccoouunnttrriieess  aanndd  DDCCss  wwhhoo  ddoo  nnoott  hhaavvee  ddiiggiittaall  
rreeppoossiittoorriieess  aaggrreeeedd  tthhaatt  tthheeiirr  aaccaaddeemmiieess  wwoouulldd  bbee  wwiilllliinngg  ttoo  ccoollllaabboorraattee  wwiitthh  ootthheerr  aaccaaddeemmiieess,,  oorr  
wwiitthh  ssiimmiillaarr  iinnssttiittuuttiioonnss  ttoo  ccrreeaattee  tthheeiirr  oowwnn  iinnssttiittuuttiioonnaall  rreeppoossiittoorryy..  
  
TThhee  ffoolllloowwiinngg  ggeenneerraall  ccoonncclluussiioonnss  ccaann  bbee  ddrraawwnn::  
••  TThhee  ccuurrrreenntt  ssttaattuuss  ooff  tthhee  IICCTT  iinnffrraassttrruuccttuurree,,  ddiiggiittaall  nneettwwoorrkkss,,  aanndd  sskkiilllleedd  hhuummaann  rreessoouurrcceess  iinn  

tthheessee  aarreeaass  aatt  mmoosstt  ooff  tthhee  rreessppoonnddiinngg  DDCC  aaccaaddeemmiieess  iiss  rreellaattiivveellyy  ppoooorr  aanndd  rreeqquuiirreess  aatttteennttiioonn  
iiff  tthhoossee  aaccaaddeemmiieess  aarree  ttoo  ppeerrffoorrmm  ((ppaarrttiicciippaattee??))  mmoorree  eeffffeeccttiivveellyy  iinn  tthhee  ddiiggiittaall  nneettwwoorrkk  
eennvviirroonnmmeenntt..  

••  BBeeccaauussee  ooff  tthhee  tteecchhnnoollooggyy--rreellaatteedd  lliimmiittaattiioonnss  aanndd  tthhee  cclleeaarr  llaacckk  ooff  ssuuffffiicciieenntt  ffiinnaanncciiaall  
rreessoouurrcceess,,  tthhee  ccuurrrreenntt  ssttaattuuss  ooff  iinnffoorrmmaattiioonn  mmaannaaggeemmeenntt,,  sshhaarriinngg,,  aanndd  aarrcchhiivviinngg  aatt  tthhee  DDCC  
aaccaaddeemmiieess  iiss  aallssoo  nnoott  ooppttiimmaall..  

••  TThhee  ssuurrvveeyy  aannaallyyssiiss  sshhoowwss  ssoommee  ppoossiittiivvee  iinnddiiccaattoorrss,,  hhoowweevveerr,,  tthheerree  iiss  aa  sseerriioouuss  llaacckk  ooff  
wwiilllliinnggnneessss  aanndd  ttoopp  mmaannaaggeemmeenntt  ssuuppppoorrtt  aatt  tthheessee  aaccaaddeemmiieess  ttoo  eessttaabblliisshh  tthheeiirr  oowwnn  ooppeenn  
iinnssttiittuuttiioonnaall  rreeppoossiittoorriieess,,  iiff  tthhee  rreeqquuiissiittee  rreessoouurrcceess  ccaann  bbee  mmaaddee  aavvaaiillaabbllee..  

••  IItt  iiss  aallssoo  oobbvviioouuss  ffrroomm  tthhee  ssuurrvveeyy  aannaallyyssiiss  tthhaatt  tthhee  OOEECCDD//TTEE  ccoouunnttrriieess’’  aaccaaddeemmiieess  hhaavvee  aa  
ggoooodd  lleevveell  ooff  kknnoowwlleeddggee  aanndd  eexxppeerriieennccee  iinn  tthhee  aarreeaa  ooff  ooppeenn  iinnssttiittuuttiioonnaall  rreeppoossiittoorryy  
ddeevveellooppmmeenntt,,  mmaannaaggeemmeenntt,,  aanndd  mmaaiinntteennaannccee  tthhaatt  ccoouulldd  bbee  ttrraannssffeerrrreedd  ttoo  tthhee  DDCC  aaccaaddeemmiieess  
ttoo  hheellpp  tthheemm  ccrreeaattee  tthheeiirr  oowwnn  ooppeenn  iinnssttiittuuttiioonnaall  rreeppoossiittoorriieess  

  
AAnn  iinnvveennttoorryy  ooff  rreessoouurrcceess  ffoorr  ccrreeaattiinngg  aann  ooppeenn  iinnssttiittuuttiioonnaall  rreeppoossiittoorryy  
  
TThhee  iinniittiiaall  iinntteennttiioonn  wwaass  ttoo  ddeevveelloopp  aa  ttoooollkkiitt  ooff  rreessoouurrcceess  ttoo  aassssiisstt  iinnssttiittuuttiioonnss  iinn  sseettttiinngg  uupp  aann  OOIIRR..  
FFuunnddiinngg  wwaass  lliimmiitteedd..  TThheerree  wweerree  iinniittiiaall  eeffffoorrttss  ttoo  ddeevveelloopp  aa  ttoooollkkiitt,,  bbuutt  iitt  wwaass  ddiissccoovveerreedd  tthhaatt  tthheerree  
hhaadd  aallrreeaaddyy  bbeeeenn  ssoommee  wwoorrkk  iinn  tthhiiss  rreeggaarrdd,,  ffoorr  eexxaammppllee,,  MMIITT  hhaass  aa  vvaalluuaabbllee  sstteepp--bbyy--sstteepp  
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gguuiiddeelliinnee..  IItt  wwaass  tthheenn  ddeecciiddeedd  ttoo  ffoorrmm  aa  ssmmaallll  lliibbrraarryy  ooff  iinnssttiittuuttiioonnaall  rreessoouurrcceess,,  tthhee  mmaaiinn  ccoonntteenntt  ooff  
wwhhiicchh  iinncclluuddeess  tthhee  ffoolllloowwiinngg::  

IInnttrroodduuccttiioonn::  WWhhyy  eessttaabblliisshh  aann  IIOORR  oonnlliinnee;;  ppuurrppoossee  ooff  tthhee  iinnvveennttoorryy..  
IImmppoorrttaanntt  ddeeffiinniittiioonnss  aanndd  ccoonncceeppttss  aabboouutt  ddiiggiittaallllyy  nneettwwoorrkkeedd  OOIIRRss  
TThhee  mmoosstt  ccoommmmoonn  cchhaalllleennggeess  iinn  ccrreeaattiinngg  aann  OOIIRR  
SSeelleecctteedd  rreessoouurrcceess  rreelleevvaanntt  ttoo  tthhee  ccrreeaattiioonn,,  mmaannaaggeemmeenntt,,  mmaaiinntteennaannccee  aanndd  pprreesseerrvvaattiioonn  
ooff  OOIIRRss::  
OOIIRR  EExxaammpplleess::  mmoorree  tthhaann  220000  eexxaammpplleess  ffrroomm  ddeevveellooppeedd  aanndd  ddeevveellooppiinngg  ccoouunnttrriieess  ::  
OOppeenn  iinnssttiittuuttiioonnaall  rreeppoossiittoorryy  eexxaammpplleess  ffrroomm  AAffrriiccaa  
OOppeenn  IInnssttiittuuttiioonnaall  RReeppoossiittoorryy  eexxaammpplleess  ffrroomm  LLaattiinn  AAmmeerriiccaa  
OOppeenn  iinnssttiittuuttiioonnaall  rreeppoossiittoorryy  eexxaammpplleess  ffrroomm  AAssiiaa  
OOppeenn  iinnssttiittuuttiioonnaall  rreeppoossiittoorryy  eexxaammpplleess  ffrroomm  tthhee  OOEECCDD  ccoouunnttrriieess  
OOtthheerr  uusseeffuull  rreessoouurrcceess::  tthhee  eexxppeerriieennccee  ooff  ootthheerrss  
LLiinnkkss  ttoo  ootthheerr  uusseeffuull  aarrttiicclleess,,  aanndd  rreeppoorrttss  oonn  OOIIRRss::  
BBeenneeffiittss,,  ooppppoorrttuunniittiieess  aanndd  cchhaalllleennggeess  ooff  OOIIRRss  
OOIIRR  iissssuueess  iinn  ddeevveellooppiinngg  aanndd  ttrraannssiittiioonnaall  ccoouunnttrriieess  
TToooollss  ffoorr  eessttaabblliisshhiinngg  OOIIRRss  
PPoolliiccyy  gguuiiddeelliinneess  ffoorr  OOIIRRss  
MMeettaaddaattaa  
CCoonntteenntt  rreeccrruuiittmmeenntt  aanndd  eennlliissttiinngg  uusseerrss’’  ppaarrttiicciippaattiioonn  
IImmppoorrttaanntt  rreessoolluuttiioonnss  aanndd  ssttaatteemmeennttss  iinn  ffaavvoouurr  ooff  ooppeenn  aacccceessss..  
GGlloossssaarryy  

  
DDiissccuussssiioonn  
RReemmaarrkkss  bbyy  tthhee  vvaarriioouuss  ppaarrttiicciippaannttss  iinn  tthhee  ddiissccuussssiioonn  aarree  uunnaattttrriibbuutteedd..    
  
→→  TThhee  IIAAPP  ttrriieedd  aallll  tthhee  UURRLL  lliinnkkss  lliisstteedd  iinn  tthhee  iinnvveennttoorryy  aanndd  ccoonnffiirrmmeedd  tthhaatt  tthheeyy  aarree  

ffuunnccttiioonnaall..  
  
44..11..99  RReesshhaappiinngg  tthhee  wwoorrlldd  ooff  sscchhoollaarrllyy  ccoommmmuunniiccaattiioonn::  ooppeenniinngg  lloocckkss  aanndd  uussiinngg  ggeeaarrss  ((PPrrooff..  

UUsshhaa  MMuujjoooo  MMuunnsshhii))  
  
TThhee  pprreesseennttaattiioonn  ggiivveess  aa  bbrrooaadd  oovveerrvviieeww  ooff  OOIIRR  iinniittiiaattiivveess  iinn  IInnddiiaa..    
  
IItt  iiss  aacckknnoowwlleeddggeedd  tthhaatt  tthheerree  iiss  aa  nneeeedd  ttoo  ccrreeaattee  aann  eennvviirroonnmmeenntt  iinn  wwhhiicchh  ooppeenn  aacccceessss  wwiillll  
bbeeccoommee  tthhee  nnoorrmm  ffoorr  ddiissttrriibbuuttiinngg  rreesseeaarrcchh..  TThhee  ccoonncceepptt  ooff  ooppeennnneessss  hhaass  bbeeeenn  sspprreeaaddiinngg  iittss  
wwiinnggss  ffaarr  aanndd  wwiiddee  iinn  mmaannyy  gguuiisseess..  OOppeenn  ssoouurrccee  iiss  mmoosstt  ppooppuullaarr  aammoonngg  aaccaaddeemmiiaa  dduuee  ttoo  aanndd  
uunnddeerrllyyiinngg  pphhiilloossoopphhyy  bbaasseedd  oonn  sshhaarriinngg  ((wwhhiicchh  eennrriicchheess  bbootthh  tthhee  ggiivveerr  aanndd  tthhee  rreecceeiivveerr))..  OOppeenn  
aacccceessss  nneeeeddss  ttoo  bbee  nnuurrttuurreedd  aanndd  ssuussttaaiinneedd  tthhrroouugghh  aa  ssuussttaaiinneedd  ccyyccllee  ooff  hhuummaann  rreessoouurrcceess  aanndd  
eeffffoorrttss  ttoo  hheellpp  iitt  ccoonnttiinnuuee  wwhhaatt  iitt  hhaass  bbeeeenn  aabbllee  ttoo  ddoo  ssoo  ffaarr..  TThhee  ssuussttaaiinnaabbiilliittyy  ooff  iinniittiiaattiivveess  iiss  aa  
cchhaalllleennggee  iinn  tthhee  ddeevveellooppiinngg  wwoorrlldd..  
  
TThhee  ffoolllloowwiinngg  aarree  ssoommee  ssttaattiissttiiccss  aabboouutt  RR&&DD  iinnffrraassttrruuccttuurree  iinn  IInnddiiaa::  

RR&&DD  iinnssttiittuuttiioonnss::  nnaattiioonnaall  oorrggaannss,,  ssttaattee  iinnssttiittuuttiioonnss,,  uunniivveerrssiittiieess,,  pprriivvaattee  sseeccttoorr::  33  000000  
NNaattiioonnaall  iinnssttiittuuttiioonnss  ooff  iimmppoorrttaannccee::  5544    
UUnniivveerrssiittiieess::  aapppprrooxxiimmaatteellyy  330000  
DDeeeemmeedd  uunniivveerrssiittiieess::  8899  
MMeeddiiccaall  ccoolllleeggeess::  116644  
EEnnggiinneeeerriinngg  ccoolllleeggeess::  888800  
CCoolllleeggeess::  66  550000  
AAbboouutt  110000  bbiilllliioonn  rruuppeeeess  aarree  ssppeenntt  aannnnuuaallllyy  oonn  RR&&DD  
IInnvveessttmmeenntt  iinn  RR&&DD  eexxcceeeeddss  11%%  ooff  GGDDPP  
IInnddiiaa  ccoonnttrriibbuutteess  aabboouutt  33%%  ooff  tthhee  wwoorrlldd’’ss  ppuubblliiccaattiioonn  oouuttppuutt    
TThhee  nnuummbbeerr  ooff  SS&&TT  ppeerrssoonnnneell  hhaass  bbeeeenn  iinnccrreeaassiinngg  aatt  aabboouutt  66%%  ppeerr  yyeeaarr..  

  
IInnddiiaa  iiss  ddooiinngg  wweellll  iinn  sscciieennccee  ppuubblliiccaattiioonn  aanndd  iinn  cceerrttaaiinn  aarreeaass  iiss  aabboovvee  tthhee  wwoorrlldd  aavveerraaggee..  



IAP Programme on Digital Knowledge Resources and Infrastructure in Developing Countries 
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OOppeenn  aacccceessss  jjoouurrnnaallss  
  
••  MMaannyy  lleeaaddiinngg  jjoouurrnnaallss  ppuubblliisshheedd  iinn  IInnddiiaa  aarree  aallrreeaaddyy  ooppeenn  aacccceessss..  NNIISSCCAAIIRR  ((NNaattiioonnaall  

IInnssttiittuuttee  ooff  SScciieennccee  CCoommmmuunniiccaattiioonn  aanndd  IInnffoorrmmaattiioonn  RReessoouurrcceess))  jjoouurrnnaallss  aarree  ttoo  bbeeccoommee  
aavvaaiillaabbllee  iinn  ooppeenn  aacccceessss..    

••  AAccaaddeemmiieess  sshhoowweedd  tthhee  wwaayy  aanndd  sseett  tthhee  bbaallll  rroolllliinngg..  SSeevveerraall  ootthheerr  oorrggaanniissaattiioonnss  ffoolllloowweedd..  

••  IInnddiiaa  hhaass  aapppprrooxxiimmaatteellyy  110000  OOAA  jjoouurrnnaallss..  MMoosstt  ooff  tthheessee  aarree  hhyybbrriidd  ((ppuubblliisshheedd  iinn  pprriinntt  aanndd  
oonnlliinnee))..  PPrriinntt  ccooppiieess  aarree  ppuubblliisshheedd  aaggaaiinnsstt  ssuubbssccrriippttiioonn..  NNoo  IInnddiiaann  jjoouurrnnaall  cchhaarrggeess  aa  ffeeee  ffrroomm  
tthhee  aauutthhoorrss  ffoorr  ppuubblliisshhiinngg  ppaappeerrss..  

••  TThhee  NNaattiioonnaall  IInnffoorrmmaattiiccss  CCeennttrree  ((NNIICC)),,  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  ooff  IInnddiiaa  ((GGOOII))  aanndd  ssoommee  pprriivvaattee  
ppuubblliisshheerrss  ppuubblliisshh  OOAA  jjoouurrnnaallss  oonn  bbeehhaallff  ooff  aabboouutt  7755  ssoocciieettiieess..  

••  IInnddiiaann  ooppeenn  aacccceessss  jjoouurrnnaallss  aarree  nnoott  yyeett  lliisstteedd  iinn  tthhee  DDiirreeccttoorryy  ooff  OOppeenn  AAcccceessss  JJoouurrnnaallss  
((DDOOAAJJ))..  

  
OOppeenn  ccoouurrsseewwaarree  
  
IInnddiiaa  iiss  mmaakkiinngg  hheeaaddwwaayy  aatt  tthhee  lleevveell  ooff  ooppeenn  aacccceessss  ccoouurrsseess  ttoooo..  NNPPTTEELL  ((NNaattiioonnaall  PPrrooggrraammmmee  
oonn  TTeecchhnnoollooggyy  EEnnhhaanncceedd  LLeeaarrnniinngg))  pprrooggrraammmmee,,  jjooiinnttllyy  mmoouunntteedd  bbyy  tthhee  IInnddiiaann  IInnssttiittuutteess  ooff  
TTeecchhnnoollooggyy  ((IIIITTss))  aanndd  tthhee  IInnddiiaann  IInnssttiittuuttee  ooff  SScciieennccee  ((IIIISScc))  iiss  aa  wwoorrlldd--ccllaassss  ooppeenn  ccoouurrsseewwaarree  
pprrooggrraammmmee..  IItt  iiss  ffuunnddeedd  bbyy  tthhee  MMiinniissttrryy  ooff  HHuummaann  RReessoouurrccee  DDeevveellooppmmeenntt  ((MMHHRRDD))  ooff  tthhee  
ggoovveerrnnmmeenntt  ooff  IInnddiiaa..  TThhee  rreessoouurrcceess  ooff  tthhee  pprrooggrraammmmee  ccoommpprriissee  111100  vviiddeeoo  ccoouurrsseess  aanndd  112299  wweebb--
bbaasseedd  ccoouurrsseess  iinn  ssiixx  ssuubbjjeecctt  aarreeaass,,  ffooccuussiinngg  oonn  eennggiinneeeerriinngg  sscciieenncceess  aanndd  tteecchhnnoollooggyy..  AAllll  tthhee  
uuTTuubbee  vviiddeeooss  ccaann  bbee  ffoouunndd  oonn  tthhee  NNPPTTEELL--HHRRDD  CChhaannnneell  
((hhttttpp::////wwwwww..yyoouuttuubbee..ccoomm//pprrooffiillee??uusseerr==nnpptteellhhrrdd))..  TThhee  IInnddiiaann  IInnssttiittuutteess  ooff  TTeecchhnnoollooggyy  ooffffeerr  440000  
mmoorree  ccoouurrsseess  aaccrroossss  ffiivvee  ssuubbjjeeccttss..  
  
OOppeenn  aacccceessss  rreessoouurrcceess  
  
TThhee  ffoolllloowwiinngg  aarree  ssoommee  eexxaammpplleess  ooff  ooppeenn  aacccceessss  rreeppoossiittoorriieess  iinn  IInnddiiaa::  
  
DDiiggiittaall  LLiibbrraarryy  ooff  IInnddiiaa::  TThhee  ppoolliiccyy  ttoo  ddiiggiittiissee  aallll  mmaatteerriiaall  tthheeyy  aaccqquuiirree..  OOnnllyy  oouutt  ooff  ccooppyyrriigghhtt  aarree  
mmaaddee  ppuubblliiccllyy  aavvaaiillaabbllee  iinn  ooppeenn  aacccceessss..    

CCoouunncciill  ooff  SScciieennttiiffiicc  aanndd  IInndduussttrriiaall  RReesseeaarrcchh  ((CCSSIIRR))::  TThhiiss  iiss  aa  mmuullttii--iinnssttiittuuttiioonnaall  oorrggaanniissaattiioonn  
wwiitthh  aabboouutt  4400  rreesseeaarrcchh  llaabboorraattoorriieess  aanndd  hhuuggee  RR&&DD  oouuttppuutt..  WWhheenn  tthhaatt  mmaatteerriiaall  bbeeccoommeess  iinn  ooppeenn  
rreeppoossiittoorryy,,  tthheerree  wwiillll  bbee  ccoonnssiiddeerraabbllee  ccoonntteenntt..  

NNaattiioonnaall  SScciieennccee  DDiiggiittaall  LLiibbrraarryy::  OOuutt--ooff--ccooppyyrriigghhtt  ccuurrrriiccuulluumm--bbaasseedd  bbooookkss  iinn  tthhee  sscciieenncceess  aarree  
mmaaddee  aavvaaiillaabbllee  iinn  ooppeenn  aacccceessss..  TThheerree  aarree  aabboouutt  445500  ccuurrrreennttllyy  bbooookkss  aavvaaiillaabbllee,,  aanndd  tthhee  ssiittee  iiss  
ccoonnttiinnuuaallllyy  eeddiitteedd..  

TTrraaddiittiioonnaall  KKnnoowwlleeddggee  DDiiggiittaall  LLiibbrraarryy::  IIttss  ffuunnccttiioonn  iiss  ttoo  pprreevveenntt  mmiissaapppprroopprriiaattiioonn  ooff  ttrraaddiittiioonnaall  
kknnoowwlleeddggee  bbyy  iinntteerrnnaattiioonnaall  ppaatteennttss  ooffffiicceess..  IItt  wwaass  sseett  uupp  bbyy  tthhee  CCoouunncciill  ooff  SScciieennttiiffiicc  aanndd  IInndduussttrriiaall  
RReesseeaarrcchh..  TThhee  ddaattaa  aarree  nnoott  ffrreeeellyy  aavvaaiillaabbllee  bbuutt  aarree  mmaaddee  aavvaaiillaabbllee  ttoo  mmeemmbbeerr  ppaatteenntt  
oorrggaanniissaattiioonnss..  

  
IImmppoorrttaanntt  ddaattaa  cceennttrreess,,  pprroodduuccttss  aanndd  sseerrvviicceess  
  
SSoommee  eexxaammpplleess  ooff  iimmppoorrttaanntt  ddaattaa  cceennttrreess,,  pprroodduuccttss  aanndd  sseerrvviicceess  iinn  IInnddiiaa  iinncclluuddee::  
••  NNaattiioonnaall  CCoolllleeccttiioonn  ooff  IInndduussttrriiaall  MMiiccrroo--oorrggaanniissmmss  ((NNCCIIMM))  ((hhttttpp::////wwwwww..nnccll--iinnddiiaa..oorrgg//nncciimm//))::  AA  

nnaattiioonnaall  ffaacciilliittyy  ddeeddiiccaatteedd  ttoo  iissoollaattiioonn,,  pprreesseerrvvaattiioonn  aanndd  ddiissttrriibbuuttiioonn  ooff  aauutthheennttiicc  ccuullttuurreess,,  
ccoonnttaaiinniinngg  33  770000  ccuullttuurreess..  
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••  IInnddiiaann  BBiiooddiivveerrssiittyy  iinnffoorrmmaattiiccss  ((hhttttpp::////wwwwww..nnccbbii..oorrgg..iinn))::  TThhee  NNaattiioonnaall  CChheemmiiccaall  LLaabboorraattoorryy  
((NNCCLL))  CCeennttrree  ffoorr  BBiiooddiivveerrssiittyy  IInnffoorrmmaattiiccss  ((NNCCBBII))  iiss  aann  eeffffoorrtt  ttoo  ccoolllleecctt,,  ccoollllaattee,,  aannaallyyssee,,  
pprreeddiicctt  aanndd  ddiisssseemmiinnaattee  kknnoowwlleeddggee  aabboouutt  IInnddiiaann  bbiioottaa  aanndd  tthheeiirr  eennvviirroonnmmeenntt..  

••  CCSSIIRR  UUnniitt  ffoorr  RReesseeaarrcchh  aanndd  DDeevveellooppmmeenntt  ffoorr  IInnffoorrmmaattiioonn  PPrroodduuccttss  ((UURRDDIIPP))  
((hhttttpp::////wwwwww..uurrddiipp..rreess..iinn//))::  OOppeenn  aacccceessss  ttoo  IInnddiiaann  ppaatteennttss  aanndd  mmeeddiicciinnaall  ppllaannttss,,  ppoolllluuttiioonn  
tteecchhnnoollooggiieess,,  CCSSIIRR  rruurraall  tteecchhnnoollooggiieess,,  EETTDD  aanndd  rreesseeaarrcchh  rreeppoorrttss..  

••  GGaatteewwaayy  sseerrvviicceess  ffoorr  ooppeenn  aacccceessss  rreessoouurrcceess,,  ffoorr  eexxaammppllee,,  SScciiGGaattee  SScciieennccee  IInnffoorrmmaattiioonn  
PPoorrttaall  ((IIIISScc))  ((hhttttpp::////wwwwww..nnccssii..iiiisscc..eerrnneett..iinn//))..  

  
DDiiggiittaall  lleeaarrnniinngg  rreessoouurrcceess  
  
OOnnee  ooff  tthhee  llaarrggeesstt  ddiiggiittaall  lleeaarrnniinngg  rreessoouurrcceess  iiss  tthhee  IInnddiirraa  GGaannddhhii  NNaattiioonnaall  OOppeenn  UUnniivveerrssiittyy,,  wwhhiicchh  
hhaass  3300  446644  mmoodduulleess  aaccrroossss  aallll  ddiisscciipplliinneess..  SSoommee  AAffrriiccaann  uunniivveerrssiittiieess  aarree  ccoonnnneecctteedd  aanndd  mmaakkee  
uussee  ooff  tthhiiss  rreessoouurrccee..  FFoorr  eexxaammppllee,,  113399  MMBBAA  mmoodduulleess  aarree  aavvaaiillaabbllee  iinn  ooppeenn  aacccceessss..  
  
TThhee  CCoonnssoorrttiiuumm  ffoorr  EEdduuccaattiioonnaall  CCoommmmuunniiccaattiioonn  hhaass  2244  cchhaannnneellss,,  lleeaarrnniinngg  oobbjjeeccttss  rreeppoossiittoorriieess  
((LLOODD))  aass  wweellll  aass  vviiddeeoo  oonn  ddeemmaanndd..  TThhee  rreessoouurrccee  hhaass  aa  ttoottaall  ooff  oovveerr  66  000000  hhoouurrss  ooff  vviiddeeoo..  TThhee  
cchhaannnneellss  ooppeerraattee  2244  hhoouurrss  aa  ddaayy..  
  
TThhee  JJaattaann  vviirrttuuaall  mmuusseeuumm  tteecchhnnoollooggiieess  iiss  aann  eexxaammppllee  ooff  tthhee  ddiiggiittiissaattiioonn  ooff  RR&&DD  iinniittiiaattiivveess..  
  
DDiiggiittiissaattiioonn  
  
TThhee  IInnddiirraa  GGaannddhhii  NNaattiioonnaall  CCeennttrree  ffoorr  tthhee  AArrttss  ((IIGGNNCCAA))  iiss  iinnvvoollvveedd  iinn  tthhee  ddiiggiittiissaattiioonn  ooff  
mmoonnuummeennttss..  MMooddeerrnn  ssooffttwwaarree  ttoooollss  aarree  uusseedd  ttoo  ccrreeaattee  aa  kknnoowwlleeddggee--bbaasseedd  iinnffoorrmmaattiioonn  ssyysstteemm..  
TThhee  ppootteennttiiaall  ooff  tthhrreeee--ddiimmeennssiioonnaall  vviissuuaalliizzaattiioonn  iiss  eexxpplloorreedd  ffoorr  aapppplliiccaattiioonn  iinn  hheerriittaaggee  oorr  aass  iinnppuutt  
ttoo  ccrreeaattiinngg  aa  vviirrttuuaall  rreeaalliittyy  eennvviirroonnmmeenntt..  GGeeoommeettrriicc  mmooddeelllliinngg  iiss  uusseedd  ffoorr  tthhee  rreeccoonnssttrruuccttiioonn  aanndd  
rreeggeenneerraattiioonn  ooff  aarrttiiffaaccttss..  
  
SSuuppppoorrtt  ssyysstteemmss::  oorrggaanniissaattiioonnaall  
  
MMoosstt  ooff  tthhee  pprroojjeeccttss  aarree  ffuunnddeedd  bbyy  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt,,  ppaarrttiiccuullaarrllyy  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ddeeppaarrttmmeennttss::  

DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  SScciieennccee  aanndd  TTeecchhnnoollooggyy  
DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  SScciieennttiiffiicc  aanndd  IInndduussttrriiaall  RReesseeaarrcchh  
DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  BBiiootteecchhnnoollooggyy  
MMiinniissttrryy  ooff  IInnffoorrmmaattiioonn  TTeecchhnnoollooggyy  
MMiinniissttrryy  ooff  HHuummaann  RReessoouurrccee  DDeevveellooppmmeenntt  

  
TThhee  NNaattiioonnaall  KKnnoowwlleeddggee  CCoommmmiissssiioonn  [[NNKKCC]]  hhaass  rreeccoommmmeennddeedd  mmaannddaattiinngg  ooppeenn  aacccceessss  ttoo  aallll  
ppuubblliiccllyy  ffuunnddeedd  rreesseeaarrcchh,,  aanndd  tthhee  rreeccoommmmeennddaattiioonn  iiss  nnooww  wwiitthh  tthhee  PPrriimmee  MMiinniisstteerr..  TThhee  ttooppiicc  wwaass  
ddiissccuusssseedd  bbootthh  iinn  tthhee  LLiibbrraarriieess  WWoorrkkiinngg  GGrroouupp  aanndd  iinn  tthhee  OOppeenn  aanndd  DDiissttaannccee  EEdduuccaattiioonn  WWoorrkkiinngg  
GGrroouupp  ooff  tthhee  CCoommmmiissssiioonn..    
  
TThhee  SSoouutthh  AAssiiaann  AAssssoocciiaattiioonn  ffoorr  RReeggiioonnaall  CCooooppeerraattiioonn  ((SSAAAARRCC))  hhaass  aa  ddooccuummeennttaattiioonn  cceennttrree..  
  
PPrrooggrraammmmeess  
  
TThhee  ffoolllloowwiinngg  ooppeerraattee  pprrooggrraammmmee    
NNaattiioonnaall  DDiiggiittaall  PPrreesseerrvvaattiioonn  PPrrooggrraammmmee  ((NNDDPPPP))  ((hhttttpp::////wwwwww..nnddpppp..iinn//))  
NNaattiioonnaall  MMiissssiioonn  oonn  MMaannuussccrriippttss  
DDiiggiittaall  LLiibbrraarryy  ooff  IInnddiiaa    
DDiiggiittaall  LLiibbrraarryy  PPrroojjeeccttss    
IINNSSPPIIRREE--IInnnnoovvaattiioonn  iinn  SScciieennccee  PPuurrssuuiitt  ffoorr  IInnssppiirreedd  RReesseeaarrcchh    
EE--ggoovveerrnnaannccee  
  
TTrraaiinniinngg//WWoorrkksshhooppss  aanndd  ootthheerr  ffoorruummss  
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AA  nnuummbbeerr  ooff  ttrraaiinniinngg  ccoouurrsseess  oonn  ddiiggiittaall  pprreesseerrvvaattiioonn  aanndd  ooppeenn  aacccceessss  hhaavvee  rreecceennttllyy  bbeeeenn  hheelldd  oorr  
aarree  ttoo  bbee  pprreesseenntteedd  iinn  tthhee  nneexxtt  ffeeww  mmoonntthhss..  
  
NNaattiioonnaall  RReesseeaarrcchh  &&  EEdduuccaattiioonn  NNeettwwoorrkk  ooff  IInnddiiaa  ((NNRREENN))  
  
TThhee  EERRNNEETT  NNaattiioonnaall  KKnnoowwlleeddggee  NNeettwwoorrkk  eennggaaggeess  iinn  ccoonntteenntt--hhoossttiinngg  rreellaattiinngg  ttoo  eedduuccaattiioonn  aanndd  
rreesseeaarrcchh,,  iinntteerrccoonnnneeccttiinngg  aallll  nnaattiioonnaall  rreesseeaarrcchh  aanndd  eedduuccaattiioonn  iinnssttiittuutteess,,  lleeaaddiinngg  nnaattiioonnaall  
llaabboorraattoorriieess  aanndd  ccoolllleeggeess  aanndd  ccoonnnneeccttiinngg  mmoorree  tthhaann  55  000000  ssiitteess  aaccrroossss  tthhee  ccoouunnttrryy..  EERRNNEETT  
sseerrvveess  mmiilllliioonnss  ooff  eenndd--uusseerrss  aanndd  ee--sscciieennccee  pprroojjeeccttss..  EERRNNEETT  uusseess  aa  tthhrreeee--ttiieerreedd  aarrcchhiitteeccttuurree,,  
ppaarrttiiaallllyy  ssuubbssiiddiisseedd  bbyy  nnaattiioonnaall  ffuunnddss..  
  
RReeppoorrttiinngg::  AAccttiioonn  ppllaann  
  
FFoorr  tthhee  ddiiggiittiissaattiioonn  ooff  aannaalloogguuee  ssoouurrcceess,,  CCaarrnneeggiiee  MMeelllloonn  UUnniivveerrssiittyy  ((CCMMUU))  aanndd  IIIISScc  hhaavvee  
ddeevveellooppeedd  bbeesstt  pprraaccttiicceess  ffoorr  ssccaannnniinngg,,  ccrrooppppiinngg  aanndd  qquuaalliittyy  ccoonnttrrooll  aanndd  ccaann  sshhaarree  tthhiiss  wwiitthh  aannyy  
ggrroouupp  aanndd  aallssoo  ooffffeerr  ttrraaiinniinngg..  
SSooffttwwaarree  hhaass  bbeeeenn  ddeevveellooppeedd  ffoorr  mmeettaaddaattaa  ccrreeaattiioonn  iinn  aannyy  llaanngguuaaggee,,  ffoorr  wweebb  hhoossttiinngg  aanndd  aallssoo  ffoorr  
wweebb  aacccceessss..  TThhiiss  ccaann  aallssoo  bbee  sshhaarreedd..  
TThhee  ssccaannnneerrss  bbeeiinngg  uusseedd  aarree  ZZhhuueettsshheell  aanndd  aallssoo  MMiinnoollttaa  ssccaannnneerrss,,  uussiinngg  SSccaannffiixx  ssooffttwwaarree  ffoorr  
ccrrooppppiinngg..  OOtthheerr  ssooffttwwaarree  tthhaatt  iiss  uusseedd  hhaass  bbeeeenn  iinnddiiggeennoouussllyy  ddeevveellooppeedd..  
RReeggaarrddiinngg  tthhee  ttoooollkkiitt  ffoorr  OOAA  aanndd  ffoorr  ttrraaiinniinngg  iinn  OOAA,,  IIIISScc  ccaann  ttaakkee  tthhiiss  uupp  aanndd  wwiillll  ggiivvee  ttwwoo  
sseessssiioonnss  ooff  ttrraaiinniinngg  ffoorr  ttwwoo  wweeeekkss  ffoorr  aa  bbaattcchh  ooff  2200  ppeeooppllee..  
  
CCoonncclluussiioonn  
  
TThheerree  iiss  aa  nneeeedd  ttoo  eedduuccaattee  ffuunnddiinngg  aaggeenncciieess  aanndd  sseenniioorr  rreesseeaarrcchh  aaddmmiinniissttrraattiioonn  oonn  tthhee  vvaalluuee,,  
mmeecchhaanniissmmss  aanndd  bbeesstt  pprraaccttiicceess  ffoorr  bbuuiillddiinngg  kknnoowwlleeddggee  rreessoouurrcceess  aanndd  ffaacciilliittaattiinngg  aacccceessss..  IInnddiiaa’’ss  
iinnvveessttmmeenntt  ––  iinntteelllleeccttuuaall,,  eeffffoorrtt  aanndd  ffuunnddss  ––  ccaann  hhooppee  ttoo  ggaaiinn  aa  ggoooodd  rreettuurrnn  tthhiiss  wwaayy  iinn  tteerrmmss  ooff::  
RReesseeaarrcchh  vviissiibbiilliittyy,,  uussaaggee  aanndd  uuppttaakkee  
RReesseeaarrcchh  aapppplliiccaattiioonnss,,  iimmppaacctt  aanndd  cciittaattiioonn  
RReesseeaarrcchh  pprroodduuccttiivviittyy,,  pprrooggrreessss  aanndd  ffuunnddiinngg  
••  RReesseeaarrcchh  mmaannaaggeeaabbiilliittyy  aanndd  aacccceessssiibbiilliittyy..  
  
DDiissccuussssiioonn  
RReemmaarrkkss  bbyy  tthhee  vvaarriioouuss  ppaarrttiicciippaannttss  iinn  tthhee  ddiissccuussssiioonn  aarree  uunnaattttrriibbuutteedd..    
  
→→  IIss  tthhee  lleeaarrnniinngg  ccoonntteenntt  tthhaatt  yyoouu  mmaakkee  aavvaaiillaabbllee  tthhrroouugghh  tthheessee  ssyysstteemmss  iinn  ooppeenn  ssttaannddaarrdd  

ffoorrmmaatt  ttoo  aallllooww  iinntteerrooppeerraabbiilliittyy??  
  
→→  MMoosstt  ooff  tthhee  mmaatteerriiaall  iiss  iinn  ooppeenn  ssttaannddaarrdd  ffoorrmmaatt,,  aass  iitt  wwaass  ddeevveellooppeedd  oonnllyy  aabboouutt  aa  yyeeaarr  

aanndd  aa  hhaallff  aaggoo,,  wwhheenn  ssttaannddaarrddss  wweerree  aallrreeaaddyy  aavvaaiillaabbllee..  TThhee  ooppeenn  ssoouurrccee  ssooffttwwaarree  tthhaatt  iiss  
uusseedd  iiss  mmoossttllyy  DDSSppaaccee  uussiinngg  DDuubblliinn  CCoorree..  AAllll  tthhee  mmaatteerriiaall  ffrroomm  tthhee  IInnddiirraa  GGaannddhhii  
UUnniivveerrssiittyy  iiss  iinntteerrooppeerraabbllee..  TThhee  ssooffttwwaarree  iiss  ffrreeee..  

  
44..22  DDiissccuussssiioonn  ooff  ttwwoo  pprrooppoosseedd  ooppeenn  iinnssttiittuuttiioonnaall  rreeppoossiittoorriieess::  NNAASSAACC  aanndd  CCaarriibbbbeeaann  

pprroojjeeccttss  
  
44..22..11  DDiissccuussssiioonn  ooff  pprrooppoossaall  ffoorr  NNAASSAACC  pprroojjeecctt  
  
RReemmaarrkkss  bbyy  tthhee  vvaarriioouuss  ppaarrttiicciippaannttss  iinn  tthhee  ddiissccuussssiioonn  aarree  uunnaattttrriibbuutteedd..    
  
→→  MMyy  rreessppoonnssee  ttoo  tthhee  ddiissccuussssiioonnss  ssoo  ffaarr  iiss  tthhaatt  wwee  nneeeedd  ttoo  wwoorrkk  oonn  aa  pprroojjeecctt  ddeessccrriippttiioonn  ffoorr  

NNAASSAACC  eennvviissiioonniinngg  tthhee  rroolleess  ooff  aallll  ppllaayyeerrss..  
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→→  SSoommee  ooff  tthhee  ddiissccuussssiioonn  rreellaatteedd  ttoo  wwhheetthheerr  ttoo  uussee  aa  ddiissttrriibbuutteedd  oorr  cceennttrraalliisseedd  OOIIRR  mmooddeell,,  
aanndd  tthhee  ccoonnssiiddeerraattiioonn  ooff  tthheemmaattiicc  oorrggaanniissaattiioonn..    

  
→→  AA  rreeppoossiittoorryy  wwiitthhoouutt  aa  mmiissssiioonn  iiss  ddiiffffiiccuulltt  ttoo  ssttaarrtt  aanndd  ssuussttaaiinn..  NNAASSAACC  hhaass  iittss  oowwnn  mmiissssiioonn  

tthhaatt  ccoouulldd  bbee  ssuuppppoorrtteedd  bbyy  aa  rreeppoossiittoorryy..  
  
→→  IInn  ffoorrmmuullaattiinngg  tthhee  mmiissssiioonn  ffoorr  tthhee  OOIIRR,,  oonnee  sshhoouulldd  tthhiinnkk  nnoott  oonnllyy  aabboouutt  oonnee’’ss  

oorrggaanniissaattiioonnaall  iinnffrraassttrruuccttuurree,,  bbuutt  iinn  bbrrooaadd  aarrcchhiitteeccttuurree  tteerrmmss  ddeeffiinnee  tthhee  aauuddiieennccee  aanndd  
tthheeiirr  ppoossssiibbllee  eexxppeeccttaattiioonnss..  TToooo  oofftteenn  wwee  bbuuiilldd  iinniittiiaattiivveess  aarroouunndd  ccoorrppoorraattee  ssttrruuccttuurree  
rraatthheerr  tthhaann  aarroouunndd  wwhhaatt  wwee  wwaanntt  ttoo  ssaayy  aanndd  wwhhaatt  ppeeooppllee  nneeeedd  ttoo  hheeaarr..  

  
→→  OOnnee  ooff  tthhee  tthheemmaattiicc  ssuuggggeessttiioonnss  mmaaddee  iinn  tthhee  pprrooppoossaall  wwaass  oonn  wwaatteerr..  II  wwoouulldd  ssuuggggeesstt  

llooookkiinngg  aatt  aaccaaddeemmyy  mmeemmbbeerrss  aanndd  iiddeennttiiffyyiinngg  tthhoossee  tthhaatt  hhaavvee  ddoonnee  iinntteerreessttiinngg  aanndd  
iimmppoorrttaanntt  rreesseeaarrcchh  iinn  tthhaatt  aarreeaa..  NNAASSAACC  ccoouulldd  tthheenn  ssttaarrtt  ppoooolliinngg  tthheeiirr  wwoorrkk  oonn  tthhee  OOIIRR  aass  
aa  ddeemmoonnssttrraattiioonn  ooff  aa  tthheemmee--bbaasseedd  rreeppoossiittoorryy..  

  
→→  IIff  aa  tthheemmee--bbaasseedd  aapppprrooaacchh  iiss  uusseedd,,  ccoonnssiiddeerr  iinncclluuddiinngg  wwoorrkk  oouuttssiiddee  AAffrriiccaa  oonn  AAffrriiccaa  ((ffoorr  

eexxaammppllee,,  ffrroomm  tthhee  NNaattiioonnaall  AAccaaddeemmiieess  ooff  SScciieennccee))..  
  
→→  EEssppeecciiaallllyy  ccoonnssiiddeerr  iinncclluuddiinngg  wwoorrkk  oonn  AAffrriiccaa  ffrroomm  ootthheerr  aaccaaddeemmiieess..  
  
→→  OOuuttssiiddee  aaggeenncciieess  sshhoouulldd  bbee  aawwaarree  ooff  tthhee  wwoorrkk  ddoonnee  iinn  AAffrriiccaa  tthhaatt  uunnttiill  nnooww  hhaass  bbeeeenn  

iiggnnoorreedd,,  aanndd  tthhee  NNAASSAACC  OOIIRR  ccoouulldd  ppllaayy  aa  rroollee  iinn  aacchhiieevviinngg  tthhaatt  oobbjjeeccttiivvee..    
  
→→  PPuurrssuuiinngg  tthhaatt  oobbjjeeccttiivvee  wwoouulldd  ffoorrmm  ppaarrtt  ooff  tthhee  aauuddiieennccee  aanndd  oouuttrreeaacchh  ffuunnccttiioonn..  
  
→→  BBootthh  iinnssttiittuuttiioonnaall  aanndd  tthheemmaattiicc  mmooddeellss  ccoouulldd  bbee  ccoonnssiiddeerreedd..  AAnnootthheerr  ttyyppee  ooff  eexxaammppllee  iiss  

tthhaatt  ooff  aa  rreeppoossiittoorryy  iinn  IInnddiiaa  aarroouunndd  aann  iinnddiivviidduuaall  tthhaatt  mmaaddee  mmaarrkk  iinn  aa  ppaarrttiiccuullaarr  ffiieelldd  aanndd  
ppuubblliisshheedd  sseevveerraall  sseemmiinnaall  ppaappeerrss..    
  
AAss  rreeggaarrddss  OOAA  ppoolliicciieess,,  tthhee  AAffrriiccaann  rreeggiioonn  ccoouulldd  ccoonnssiiddeerr  aaddaappttiinngg  ppoolliicciieess  tthhaatt  hhaavvee  
bbeeeenn  ddeevveellooppeedd  ffoorr  IInnddiiaa..  

  
→→  tthhee  OOppeenn  AAcccceessss  SScchhoollaarrllyy  IInnffoorrmmaattiioonn  SSoouurrcceebbooookk  ((OOAASSIISS))  hhaass  bbeeeenn  wwoorrkkiinngg  wwiitthh  eeIIFFLL  

aanndd  hhaass  ddeevveellooppeedd  tteemmppllaatteess,,  wwoorrddiinngg  aanndd  ppoolliiccyy  tthhaatt  ccoouulldd  bbee  aaddaapptteedd  ffoorr  rreeggiioonnaall  
nneeeeddss..  

  
→→  TThheerree  iiss  mmuucchh  lliitteerraattuurree  rreeaaddiillyy  aavvaaiillaabbllee  ffrroomm  IInnddiiaa,,  ppaarrttiiccuullaarrllyy  oonn  wwaatteerr,,  tthhee  

eennvviirroonnmmeenntt  aanndd  hheeaalltthh  iinn  aa  ddeevveellooppiinngg  ccoouunnttrryy  ccoonntteexxtt..  
  
→→  TThhiiss  rraaiisseess  tthhee  iissssuuee  ooff  eedduuccaattiioonnaall  lliinnkkss..  TTrraaddiittiioonnaall  ccoouurrsseess  aarree  iinnccrreeaassiinnggllyy  tthhiinnkkiinngg  iinn  

tteerrmmss  ooff  tthheemmaattiicc  pprrooggrraammmmee  aarreeaass  iinn  aarreeaass  ssuucchh  aass  rreenneewwaabbllee  eenneerrggyy  aanndd  wwaatteerr,,  
ddrraawwiinngg  oonn  tthhee  ddiisscciipplliinneess  ooff  eennggiinneeeerriinngg,,  ggeeooggrraapphhyy  aanndd  tthhee  ssoocciiaall  sscciieennccee  ffoorr  
mmuullttiiddiisscciipplliinnaarryy  ttooppiiccss..  MMoosstt  ooff  tthhee  aavvaaiillaabbllee  rreessoouurrcceess  aarree  ffrroomm  ddeevveellooppeedd  ccoouunnttrriieess,,  
aanndd  aa  NNAASSAACC  rreeppoossiittoorryy  oorrggaanniisseedd  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthheemmeess  wwoouulldd  tthheerreeffoorree  bbee  vveerryy  uusseeffuull  
ffoorr  ppeeooppllee  iinn  ddeevveellooppeedd  ccoouunnttrriieess  tthhaatt  ssttuuddyy  tthheessee  iissssuueess..  

  
→→  IIff  tthhee  NNAASSAACC  OOIIRR  wweerree  oorrggaanniisseedd  tthheemmaattiiccaallllyy,,  tthhee  IIAAPP  pprrooggrraammmmee  oonn  wwaatteerr,,  ffoorr  

eexxaammppllee,,  wwoouulldd  nneeeedd  ttoo  bbee  lliinnkkeedd..  FFooccuussiinngg  oonn  aaccaaddeemmyy  oouuttppuutt  oonn  ttooppiiccss  ffrroomm  AAffrriiccaa  aanndd  
bbeeyyoonndd  wwoouulldd  bbee  aa  uusseeffuull  iinniittiiaall  ccoorree  sseett  ooff  iinnffoorrmmaattiioonn  wwiitthhiinn  tthhee  ffrraammeewwoorrkk  ooff  tthhee  
aaccaaddeemmiieess..  TThhee  iinniittiiaattiivvee  ccoouulldd  ggrrooww  ffrroomm  tthhaatt..  

  
→→  TThheerree  sseeeemm  ttoo  bbee  mmaannyy  rreessoouurrcceess  tthhaatt  tthhee  NNAASSAACC  pprroojjeecctt  ccoouulldd  ddrraaww  uuppoonn..  TThhee  NNAASSAACC  

pprroojjeecctt  ccoouulldd  rreessuulltt  iinn  aa  vveerryy  ffooccuusseedd  iinniittiiaattiivvee  wwiitthh  mmuucchh  ssuuppppoorrtt  iinn  oorrggaanniissiinngg  iitt..  
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44..22..22  DDiissccuussssiioonn  ooff  pprrooppoossaall  ffoorr  pprroojjeecctt  ffoorr  CCeennttrraall  AAmmeerriiccaa  aanndd  tthhee  CCaarriibbbbeeaann  
  
→→  TThhiiss  pprroojjeecctt  pprrooppoossaall  iiss  aatt  aa  ddiiffffeerreenntt  ssttaaggee  ooff  ddeevveellooppmmeenntt  ffrroomm  tthhee  NNAASSAACC  pprrooppoossaall..  
  
→→  WWee  sshhoouulldd  ffiirrsstt  sshhoouulldd  pprreeppaarree  aa  mmoorree  ddeettaaiilleedd  bbuuddggeett  aanndd  ddiissccuussss  ffuunnddiinngg  ppoossssiibbiilliittiieess  

wwiitthh  DDrr  MMaarrtthhaa  GGiirraallddoo  ((RREENNAATTAA  aanndd  RReeddCCLLAARRAA))  aanndd  MMss  IIrryynnaa  KKuucchhmmaa  ((eeIIFFLL))..  WWee  
sshhoouulldd  aallssoo  ddiissccuussss  tthhee  pprroojjeecctt  wwiitthh  PPrrooff..  RRoobbeerrtt  LLaannccaasshhiirree  ((SSeeccrreettaarryy,,  CCaarriibbbbeeaann  
AAccaaddeemmyy  ooff  SScciieenncceess))  aass  hhiiss  pprrooppoossaall  ccoouulldd  ppoossssiibbllyy  bbee  ccoommbbiinneedd..    

  
→→  eeIIFFLL  ccaann  hheellpp  wwiitthh  tthhee  pprroojjeecctt  ddeessccrriippttiioonn  bbuutt  iiss  nnoott  aa  ffuunnddiinngg  iinnssttiittuuttiioonn..  
  
→→  WWoouulldd  aa  ssiimmiillaarr  aaccaaddeemmyy--oorriieenntteedd  ooppeenn  rreeppoossiittoorryy  bbee  ppaarrtt  ooff  tthhee  pprrooppoossaall  ffoorr  tthhee  

CCaarriibbbbeeaann  SScciieennttiiffiicc  UUnniioonn,,  ssiimmiillaarr  ttoo  tthhee  NNAASSAACC  pprrooppoossaall  ffoorr  AAffrriiccaa??  IItt  sseeeemmss  tthhaatt  tthhee  
aaccaaddeemmiieess  aanndd  sscciieennccee  aassssoocciiaattiioonnss  iinn  tthhee  rreeggiioonn  pprroobbaabbllyy  ddoo  nnoott  hhaavvee  tthhee  ccaappaacciittyy  ttoo  
ddeevveelloopp  tthheeiirr  oowwnn  rreeppoossiittoorriieess,,  wwiitthh  tthhee  eexxcceeppttiioonn  ooff  CCuubbaa,,  wwhhiicchh  hhaass  aallrreeaaddyy  hhaass  ddoonnee  
ssoommee  wwoorrkk  iinn  tthhiiss  rreeggaarrdd..  TThheerree  ccoouulldd  ppoossssiibbllyy  bbee  ppaarraalllleell  iinniittiiaattiivveess  iinn  CCeennttrraall  AAmmeerriiccaa  
aanndd  AAffrriiccaa..    

  
→→  TThhee  NNAASSAACC  mmooddeell  wwiitthh  iittss  oowwnn  mmiissssiioonn  aanndd  tthheemmaattiicc  aapppprrooaacchh  sseeeemmss  vveerryy  aapppplliiccaabbllee..  IItt  

iiss  aa  mmoorree  ccoonnccrreettee  pprrooppoossaall  tthhaatt  ccoouulldd  lleevveerraaggee  ffuunnddiinngg..  
  
→→  WWee  ccoouulldd  wwoorrkk  ttooggeetthheerr  ttoo  ddeevveelloopp  aa  vveerryy  ssiimmiillaarr  pprrooppoossaall  ffoorr  tthhee  ttwwoo  rreeggiioonnss..  
  
→→  MMoosstt  ooff  ffuunnddeerrss  wwee  aapppprrooaacchh  wwaanntt  ttoo  ddoo  pprroojjeeccttss  iinn  tthheeiirr  oowwnn  tteerrrriittoorryy..  
  
→→  TThheerree  wwoouulldd  bbee  ddiiffffeerreenntt  ffuunnddeerrss  ffoorr  tthhee  ttwwoo  rreeggiioonnss..  WWee  ccoouulldd  ccoollllaabboorraattee  iinn  ddeevveellooppiinngg  

tthhee  pprrooppoossaall  ccoonntteenntt  bbuutt  ssuubbmmiitt  iitt  ttoo  ddiiffffeerreenntt  oorrggaanniissaattiioonnss..  
  
→→  FFrroomm  tthhee  NNAASSAACC  ppooiinntt  ooff  vviieeww,,  tthhee  UUggaannddaann  mmooddeell  tthhaatt  hhaass  bbeeeenn  ddiissccuusssseedd,,  ooff  tthhee  

rreeppoossiittoorryy  ffoorr  HHIIVV  aanndd  mmaallaarriiaa,,  wwoouulldd  ffiitt  iinn  wweellll  wwiitthh  oouurr  pprrooppoossaall..  
  
→→  TThheessee  aarree  ttwwoo  ddiiffffeerreenntt  pprroojjeeccttss..  
  
→→  PPaarrtt  ooff  tthhee  NNAASSAACC  mmaannddaattee  iiss  ttoo  lliinnkk  wwiitthh  ootthheerr  pprroojjeeccttss..  
  
→→  TThheerree  ccoouulldd  bbee  lliinnkkss,,  bbuutt  tthhee  UUggaannddaann  iinniittiiaattiivvee  iiss  aa  sseeppaarraattee  pprroojjeecctt..    
  
→→  WWee  sshhoouulldd  aadddd  wwhhaatt  AASSSSAAff  ccoouulldd  ccoonnttrriibbuuttee  iinn  tteerrmmss  ooff  tthhee  SScciiEELLOO  SSoouutthh  AAffrriiccaa  

ppllaattffoorrmm..  SScciiEELLOO  BBrraazziill  pprreeffeerrss  ttoo  rreemmaaiinn  rreeggiioonnaall..  AASSSSAAff  wwiillll  aatttteenndd  ttoo  iittss  oowwnn  jjoouurrnnaallss  
ffiirrsstt  aanndd  uuppllooaadd  tthheemm  ttoo  tthhee  ppllaattffoorrmm..  PPoossssiibbllyy  aa  ffeeww  pprroommiinneenntt  AAffrriiccaann  oorr  ssuubb--SSaahhaarraann  
jjoouurrnnaallss  ccoouulldd  tthheenn  bbee  iiddeennttiiffiieedd  ffoorr  uuppllooaaddiinngg..  SScciiEELLOO  iimmppoosseess  ssttrriinnggeenntt  sseelleeccttiioonn  
ccrriitteerriiaa  ttoo  aallllooww  jjoouurrnnaallss  oonn  ttoo  iittss  ppllaattffoorrmm..  WWee  ccoouulldd  ttrryy  uussiinngg  mmeennttoorriinngg  aanndd  ppeeeerr  rreevviieeww  
ttoo  ddeevveelloopp  AAffrriiccaann  jjoouurrnnaall  ooff  hhiigghheerr  qquuaalliittyy..  

  
→→  II  hhaavvee  ddiissccuusssseedd  wwiitthh  SScciiEELLOO  iinn  LLaattiinn  AAmmeerriiccaa  tthhee  ppoossssiibbiilliittyy  ooff  mmiirrrroorr  ssiitteess  iinn  ootthheerr  

ccoouunnttrriieess..  TThhiiss  ccoouulldd  ffoorrmm  ppaarrtt  ooff  tthhee  pprrooppoossaall..  TThhee  CCaarriibbbbeeaann  SScciieennttiiffiicc  UUnniioonn  ((CCSSUU))  oorr  
CCaarriibbbbeeaann  AAccaaddeemmyy  ooff  SScciieenncceess  ((CCAASS))  rreeppoossiittoorryy  ccoouulldd  iinncclluuddee  tthhaatt  ffuunnccttiioonn..  

  
→→  IItt  iiss  ccrriittiiccaall  ffoorr  aaccaaddeemmiieess  ttoo  ffiinndd  tthheeiirr  nniicchhee  ssoo  tthhaatt  wwee  ddoo  nnoott  sseett  uupp  OOAA  rreeppoossiittoorriieess  

ssiimmppllyy  ffoorr  tthhee  ssaakkee  ooff  ddooiinngg  ssoo..  TThheeyy  hhaavvee  ttoo  yyiieelldd  bbeenneeffiitt  aanndd  bbee  ppaarrtt  ooff  tthhee  pprrooggrraammmmee  
ooff  tthhee  aaccaaddeemmyy..  AASSSSAAff  hhaass  aa  nniicchhee  iinn  sscchhoollaarrllyy  ppuubblliisshhiinngg  wwiitthh  aa  ffooccuuss  oonn  jjoouurrnnaallss..  TThhee  
NNRRFF  hhaass  sseett  uupp  aa  ddaattaabbaassee  ffoorr  tthheesseess  aanndd  ddiisssseerrttaattiioonnss,,  wwhhiicchh  iiss  tthheeiirr  nniicchhee,,  ssiinnccee  tthheeyy  
ffuunndd  rreesseeaarrcchh..  AASSSSAAff  wwoouulldd  lliikkee  ttoo  ssttrreennggtthheenn  sscchhoollaarrllyy  ppuubblliisshhiinngg  iinn  SSoouutthh  AAffrriiccaa,,  wwiitthh  aa  
ffooccuuss  oonn  jjoouurrnnaallss  aanndd  bbooookkss,,  eennssuurriinngg  tthhaatt  tthheeyy  aarree  nnoott  oonnllyy  wweellll  ffuunnddeedd  bbuutt  aallssoo  
aacccceessssiibbllee..  TThhiiss  aassssiissttss  iinn  aaccccoouunnttiinngg  ffoorr  ffuunnddiinngg  rreecceeiivveedd..  
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→→  WWee  nneeeedd  ttoo  mmaakkee  tthhee  pprrooppoossaall  aanndd  tthhee  rreeppoossiittoorryy  rreessppoonnssiivvee  ttoo  tthhee  ssttrraatteeggiicc  oobbjjeeccttiivveess  

ooff  tthhee  aaccaaddeemmyy..  NNAASSAACC,,  ffoorr  eexxaammppllee,,  hhaass  mmaannyy  ggooaallss  tthhaatt  aann  OOAA  rreeppoossiittoorryy  wwoouulldd  
ssuuppppoorrtt..    

  
→→  WWee  tteenndd  ttoo  rreeggaarrdd  jjoouurrnnaallss  aanndd  rreeppoossiittoorriieess  aass  oonnee  aanndd  tthhee  ssaammee,,  wwiitthh  tthhee  OOAA  

eennvviirroonnmmeenntt  ssiimmppllyy  rreepplliiccaattiinngg  tthhee  pprriinntt  eennvviirroonnmmeenntt..  WWee  sshhoouulldd  nnoott  ffoorrggeett  tthhee  pprree--pprriinntt  
ffuunnccttiioonnaalliittyy  ooff  ooppeenn  aacccceessss  ffoorr  ppuubblliisshhiinngg  ppaappeerrss  tthhaatt  aarree  nnoott  yyeett  rreeaaddyy  ffoorr  ffoorrmmaall  
ppuubblliiccaattiioonn  iinn  oorrddeerr  ttoo  eexxcchhaannggee  iiddeeaass  ttoo  rreeffiinnee  mmeetthhooddoollooggyy..  TThhee  pprroocceessss  iiss  wweellll  
ddooccuummeenntteedd  aanndd  tthhee  kknnoowwlleeddggee  hhaass  bbeeeenn  ccaappttuurreedd..  MMaannyy  AAffrriiccaann  ppaappeerrss  ddoo  nnoott  mmaakkee  iitt  
ttoo  tthhee  ffiinnaall  ssttaaggee  ooff  ppuubblliiccaattiioonn,,  ssoo  pprree--pprriinntt  ccoouulldd  bbee  vvaalluuaabbllee  ffoorr  iimmpprroovviinngg  tthhee  ppaappeerr..  

  
→→  TThhaatt  iiss  aa  ffuunnccttiioonn  ooff  uunniivveerrssiittiieess  rraatthheerr  tthhaann  aaccaaddeemmiieess,,  wwhhiicchh  ddoo  nnoott  hhaavvee  tthhee  mmiissssiioonn  ttoo  

ffuullffiill  tthhaatt  ffuunnccttiioonn..  WWee  ccaannnnoott  ooppeenn  aaccaaddeemmyy  rreeppoossiittoorriieess  ttoo  tthhee  eexxtteenntt  tthhaatt  tthheeyy  ddoo  
eevveerryytthhiinngg  ffoorr  eevveerryyoonnee..  

  
→→  UUnniivveerrssiittiieess  sshhoouulldd  ppeerrffoorrmm  tthhaatt  rroollee,,  bbuutt  wwee  aallssoo  hhaavvee  ttoo  wwoorrkk  wwiitthhiinn  tthhee  bbrrooaaddeerr  ccoonntteexxtt..  

TThheerree  mmaayy  bbee  aa  sscchhoollaarr  wwoorrkkiinngg  iinn  rreellaattiivvee  iissoollaattiioonn  tthhaatt  ccoouulldd  ttaapp  iinnttoo  wwhhaatt  iiss  bbeeiinngg  ddoonnee  
aatt  ootthheerr  cceennttrreess..  

  
→→  WWee  sshhoouulldd  aavvooiidd  ttaakkiinngg  oonn  mmoorree  tthhaann  wwee  ccaann  mmaannaaggee..    
  
→→  II  ssuuggggeesstteedd  eessttaabblliisshhiinngg  ssmmaallll  ssuubbjjeecctt  ddeeppaarrttmmeennttaall  rreeppoossiittoorriieess  wwhheerree  rreessoouurrcceess  aarree  

llaacckkiinngg  ttoo  ddoo  mmoorree  tthhaann  tthhaatt..  TThhaatt  ttyyppee  ooff  aapppprrooaacchh  mmiigghhtt  hheellpp  aaddddrreessss  tthhee  nneeeeddss  ooff  tthhee  
iissoollaatteedd  sscchhoollaarr..  WWee  hhaavvee  ttoo  ffiinndd  wwaayyss  ooff  ggeettttiinngg  mmaaxxiimmuumm  kknnoowwlleeddggee  wwiitthh  mmiinniimmuumm  
rreessoouurrcceess..  

  
→→  TThhee  LLiibbrraarryy  ooff  AAlleexxaannddrriiaa  ccoouulldd  aassssiisstt  NNAASSAACC  iinn  ddeeffiinniinngg  wwhhaatt  vvaalluuee--aaddddeedd  sseerrvviicceess  

ccoouulldd  bbee  ooffffeerreedd..  
  
→→  TThhee  bbaassiicc  bbuuiillddiinngg  bblloocckk  iiss  ttoo  eessttaabblliisshh  aann  eeffffeeccttiivvee  rreeppoossiittoorryy  ffoorr  NNAASSAACC  aanndd  tthhee  CCSSUU  

tthhaatt  wwiillll  aassssiisstt  tthheemm  iinn  ssttrriivviinngg  ttoo  mmeeeett  tthheeiirr  mmiissssiioonnss  aass  aaccaaddeemmiieess  ooff  sscciieennccee..  IInn  ddooiinngg  
ssoo,,  iitt  wwiillll  bbee  nneecceessssaarryy  ttoo  uunnddeerrttaakkee  ccaappaacciittyy  bbuuiillddiinngg  aanndd  lliinnkk  wwiitthh  ootthheerr  oorrggaanniissaattiioonnss  
tthhaatt  aallrreeaaddyy  hhaavvee  tthhee  eexxppeerriieennccee  ooff  sseettttiinngg  uupp  aann  OOIIRR  iinn  oorrddeerr  ttoo  ddrraaww  uupp  wwoorrkkppllaannss  aanndd  
ddaayy--ttoo--ddaayy  wwoorrkk  pprraaccttiicceess  ooff  rreeppoossiittoorryy  mmaannaaggeemmeenntt..  

  
WWee  aarree  aatt  aa  ppooiinntt  ooff  ttrraannssiittiioonn  iinn  tteerrmmss  ooff  tthhee  kkiinnddss  ooff  iitteemmss  tthhaatt  rreesseeaarrcchheerrss  aarree  
pprroodduucciinngg..  BBeeffoorree  eessttaabblliisshhiinngg  tthhee  mmiissssiioonn,,  iitt  iiss  nneecceessssaarryy  ttoo  eessttaabblliisshh  tthhee  mmiissssiioonn  ffiirrsstt..  
WWee  wwiillll  hhaavvee  ttoo  ttaapp  iinnttoo  nneeww  ppaarraaddiiggmmss  ffoorr  rreesseeaarrcchh  wwiitthh  rreessppeecctt  ttoo  hhooww  sscchhoollaarrsshhiipp  iiss  
ccaarrrriieedd  oouutt,,  ddiisssseemmiinnaatteedd,,  ttaaggggeedd,,  lliinnkkeedd  aanndd  sseemmaannttiiccaallllyy  mmaarrkkeedd..  PPrrooff..  CChhaann’’ss  pprrooppoossaall  
iiss  ccoommpplleexx  iinn  tteerrmmss  ooff  tthhee  ccuurrrreenntt  ssttaaggee  ooff  tthhee  pprrooggrraammmmee..  WWee  nneeeedd  ttoo  bbee  ssuucccceessssffuull  
wwiitthh  tthhee  ffiirrsstt  ppiieeccee  bbeeffoorree  ccoonnssiiddeerriinngg  mmoorree  ccoommpplleexx  aapppplliiccaattiioonnss..  

  
44..33  CCrreeaattiioonn  ooff  aann  ooppeenn  kknnoowwlleeddggee  eennvviirroonnmmeenntt  ((iinnffoorrmmaattiioonn  iitteemm))  ((PPaauull  UUhhlliirr  aanndd  

PPrrooff..  LLeesslliiee  CChhaann))  
  
BBaacckkggrroouunndd  ((PPaauull  UUhhlliirr))  
  
WWee  nneeeedd  ttoo  tthhiinnkk  tthhrroouugghh  nneeww  mmooddeellss  ooff  kknnoowwlleeddggee  pprroodduuccttiioonn  aanndd  eedduuccaattiioonn  uussiinngg  wweebb  
ccaappaabbiilliittiieess  iinnsstteeaadd  ooff  ssiimmppllyy  sshhiiffttiinngg  tthhee  pprriinntt  ppaarraaddiiggmm  oonn  ttoo  tthhee  wweebb  aanndd  rreepplliiccaattiinngg  iitt  iinn  
eelleeccttrroonniicc  jjoouurrnnaallss..  
  
TThhee  iiddeeaa  iiss  ttoo  hhaavvee  aa  mmoorree  iinntteeggrraatteedd,,  iinntteerraaccttiivvee,,  tthheemmaattiicc,,  ooppeenn  kknnoowwlleeddggee  eennvviirroonnmmeenntt  tthhaatt  
ttaakkeess  ddaattaa  oorr  jjoouurrnnaallss  tthhaatt  aarree  tthheemmaattiiccaallllyy  lliinnkkeedd  aanndd  iinntteeggrraatteess  tthheemm  iinnttoo  oonnee  ppllaattffoorrmm  oonn  aann  
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ooppeenn  aacccceessss  bbaassiiss,,  uussiinngg  ooppeenn  ssoouurrccee  ssooffttwwaarree  aanndd  iinntteerraaccttiivvee  ccaappaabbiilliittiieess  ssoo  tthhaatt  tthheeyy  ccaann  bbee  
uusseedd  ffoorr  kknnoowwlleeddggee  pprroodduuccttiioonn,,  tteeaacchhiinngg  aanndd  sscchhoollaarrsshhiipp..  
  
WWee  sshhoouulldd  hhoouussee  ssuucchh  ooppeenn  kknnoowwlleeddggee  eennvviirroonnmmeennttss  iinn  iinnssttiittuuttiioonnss  tthhaatt  ccoonndduucctt  rreesseeaarrcchh  oorr  
uunniivveerrssiittiieess  wwhhoossee  ssttuuddeennttss  ccoouulldd  bbootthh  bbee  ppaarrtt  ooff  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  ssuucchh  aa  kknnoowwlleeddggee  
eennvviirroonnmmeenntt  aass  wweellll  aass  uusseerrss,,  iinn  tthhee  pprroocceessss  lleeaarrnniinngg  hhooww  ttoo  bbuuiilldd  ssuucchh  eennvviirroonnmmeennttss  aanndd  ddoo  
sscchhoollaarrllyy  rreesseeaarrcchh  iinn  aa  ccoommpprreehheennssiivvee  iinntteeggrraatteedd  wwaayy..  
  
TThheerree  aarree  eexxiissttiinngg  mmooddeellss  iinn  vvaarriioouuss  ff iieellddss,,  pprriimmaarriillyy  bbiioollooggyy,,  aass  wweellll  aass  ootthheerrss..  
  
IInn  tthhee  UUSS,,  llaaww  sscchhoooollss  hhaavvee  llaaww  rreevviieewwss,,  aanndd  tthhee  ttoopp  ssttuuddeennttss  pprroodduuccee  tthhee  jjoouurrnnaallss..  WWee  ccoouulldd  
aaddoopptt  tthhaatt  mmooddeell  ffoorr  tthhee  sscciieenncceess  aanndd  hhaavvee  ggrraadduuaattee  ssttuuddeennttss  ddooiinngg  mmaannaaggeemmeenntt  aanndd  pprroodduuccttiioonn  
wwiitthh  aassssiissttaannccee  ffrroomm  lliibbrraarriieess  aanndd  ootthheerr  ddeeppaarrttmmeennttss  ((ffoorr  eexxaammppllee,,  CCoommppuutteerr  SScciieennccee,,  
IInnffoorrmmaattiioonn))  tthhaatt  mmiigghhtt  bbee  iinntteerreesstteedd  iinn  iinntteerrddiisscciipplliinnaarryy  rreesseeaarrcchh..  
  
SSuucchh  aann  iinniittiiaattiivvee  ccoouulldd  bbee  uunnddeerrttaakkeenn  bbyy  aann  iinntteerr--uunniivveerrssiittyy  ccoonnssoorrttiiuumm,,  wwiitthh  ddiiffffeerreenntt  eelleemmeennttss  
aassssiiggnneedd  ttoo  eeaacchh  ppaarrttnneerr..  IInn  tthhiiss  wwaayy,,  oovveerr  ttiimmee,,  wwee  ccoouulldd  rreeiinntteeggrraattee  tthhee  jjoouurrnnaall  aanndd  sscchhoollaarrllyy  
ccoommmmuunniiccaattiioonn  ffuunnccttiioonn  iinnttoo  tthhee  uunniivveerrssiittyy  rraatthheerr  tthhaann  oouuttssoouurrcciinngg  iitt  ttoo  oorrggaanniissaattiioonnss  tthhaatt  jjuusstt  
wwaanntt  ttoo  mmaakkee  mmoonneeyy  ffrroomm  tthhee  eennddeeaavvoouurr..  TThhee  iiddeeaa  iiss  ttoo  iinntteeggrraattee  tthhee  ffuunnccttiioonnss  ooff  kknnoowwlleeddggee  
pprroodduuccttiioonn  aanndd  uussee  iinnttoo  tthhee  hhiigghheerr  lleeaarrnniinngg  ccoommmmuunniittyy..  TThhee  ccuurrrreenntt  wwaayy  iinn  wwhhiicchh  rreesseeaarrcchh  
ppuubblliisshhiinngg  iiss  oouuttssoouurrcceedd  iiss  nnoott  hheeaalltthhyy  ttoo  tthhee  sscchhoollaarrllyy  ccoommmmuunniittyy  oorr  tthhee  uunniivveerrssiittyy..  
  
DDiissccuussssiioonn  
RReemmaarrkkss  bbyy  tthhee  vvaarriioouuss  ppaarrttiicciippaannttss  iinn  tthhee  ddiissccuussssiioonn  aarree  uunnaattttrriibbuutteedd..    
  
→→  TThhee  hhiissttoorryy  iiss  ddiiffffeerreenntt..  SScchhoollaarrss  bbaannddeedd  ttooggeetthheerr  aanndd  ffoorrmmeedd  sscchhoollaarrllyy  aassssoocciiaattiioonnss  tthhaatt  

ppeerrffoorrmmeedd  tthhee  ppuubblliisshhiinngg  ffuunnccttiioonn..  IItt  iiss  oonnllyy  iinn  llaasstt  2255  yyeeaarrss  tthhaatt  tthhee  ccoommmmeerrcciiaall  sseeccttoorr  
hhaass  bbeeccoommee  aa  mmaajjoorr  ppllaayyeerr  iinn  sscchhoollaarrllyy  ppuubblliisshhiinngg..  TThhee  uunniivveerrssiittyy  rroollee  hhaass  aallwwaayyss  bbeeeenn  
qquuiittee  ppaassssiivvee..  

  
→→  TThhee  ffuunnccttiioonn  ooff  sscchhoollaarrllyy  ppuubblliisshhiinngg  hhaass  bbeeeenn  ccoommmmeerrcciiaalliisseedd  ttoo  aa  llaarrggee  eexxtteenntt,,  wwhhiicchh  iiss  

nnoott  hheeaalltthhyy  ttoo  tthhee  pprriinncciippaallss..  TThhee  iinntteerrnneett  iiss  aa  ttrraannssffoorrmmaattiivvee  tteecchhnnoollooggyy  tthhaatt  nnooww  aalllloowwss  
uunniivveerrssiittiieess  nnoott  ttoo  bbee  ppaassssiivvee  ppllaayyeerrss  iinn  tthhee  pprroocceessss  bbuutt  aalllloowwss  tthheemm  ttoo  aaccttiivveellyy  iinntteeggrraattee  
tthhiiss  ffuunnccttiioonn  iinnttoo  tthheeiirr  rreesseeaarrcchh  aaccttiivviittiieess  aanndd  ccuurrrriiccuulluumm..  TThhiiss  ccoouulldd  bbee  ddoonnee  iinn  aa  tthheemmaattiicc  
wwaayy  iinn  cceerrttaaiinn  ddeeppaarrttmmeennttss  iinn  tthheeiirr  aarreeaass  ooff  ssttrreennggtthh,,  ppoossssiibbllyy  iinn  ccoollllaabboorraattiioonn  wwiitthh  ootthheerr  
ddeeppaarrttmmeennttss..  IItt  wwoouulldd  hheellpp  iinn  tthhee  ttrraaiinniinngg  ooff  ssttuuddeennttss  aanndd  tthhee  pprroodduuccttiioonn  ooff  kknnoowwlleeddggee  
tthhaatt  iiss  cclloosseerr  ttoo  tthhee  sscchhoollaarrllyy  ccoommmmuunniittyy  aanndd  iiss  uusseedd  bbyy  iitt..  HHoowweevveerr,,  tthhiiss  pprrooggrraammmmee  iiss  
nnoott  aass  aammbbiittiioouuss  aass  tthhaatt..  

  
→→  TThhee  hhiissttoorryy  ooff  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  sscciieennccee  iinn  tthhee  WWeesstteerrnn  wwoorrlldd  iiss  tthhaatt  iitt  hhaass  ddeevveellooppeedd  

llaarrggeellyy  iinn  aa  ddiisscciipplliinnaarryy  ccoonntteexxtt..  WWhhiillee  iitt  iiss  ttrruuee  tthhaatt  tthheerree  aarree  ooppppoorrttuunniittiieess  aatt  tthhee  
ddiisscciipplliinnaarryy  bboouunnddaarriieess  aanndd  iinn  tthhee  iinntteerrddiisscciipplliinnaarryy  ccoonntteexxtt,,  tthhee  bbrrooaadd  lliinnkkaaggeess  aarree  ccrreeaatteedd  
bbyy  ddiisscciipplliinneess  rraatthheerr  tthhaann  bbyy  uunniivveerrssiittiieess..  II  aamm  sscceeppttiiccaall  wwhhaatt  aa  uunniivveerrssiittyy  ssuucchh  aass  mmiinnee  
ccoouulldd  ddoo  tthhaatt  wwoouulldd  aadddd  mmuucchh  vvaalluuee..  TThhee  ccoollllaabboorraattiivvee  rreesseeaarrcchh  nneettwwoorrkkss  aanndd  
rreellaattiioonnsshhiippss  ooff  ffaaccuullttyy  aarree  bbrrooaaddeerr  aanndd  tthhaann  tthheeiirr  ddeeppaarrttmmeennttss  oorr  uunniivveerrssiittiieess..  TThhee  mmoosstt  
tthhaatt  ccoouulldd  bbee  ddoonnee  iinn  aa  uunniivveerrssiittyy  ccoonntteexxtt  wwoouulldd  bbee  ttoo  eennccoouurraaggee  ppeeooppllee  ttoo  ppuutt  tthheeiirr  wwoorrkk  
oonn  lliinnee  ssoo  tthhaatt  iitt  ccoouulldd  bbee  mmoorree  bbrrooaaddllyy  aacccceesssseedd..  II  aamm  sscceeppttiiccaall  ooff  uunniivveerrssiittiieess  aass  aa  
cchhaannggee  aaggeenntt..  

  
→→  TThhee  pprroojjeecctt  wwee  hhaavvee  bbeeeenn  iinnvvoollvveedd  iinn  aatt  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaappee  TToowwnn  hhaavvee  bbeeeenn  llooookkiinngg  

aatt  tthhaatt  iissssuuee..  OOnnee  ooff  tthhee  rreesseeaarrcchh  qquueessttiioonnss  rreellaatteedd  ttoo  tthhee  ppootteennttiiaall  ffoorr  uussiinngg  IICCTT  iinn  aa  
uunniivveerrssiittyy  ttoo  ddiissrruupptt  nnaarrrrooww  ssuubbjjeecctt  ccaatteeggoorriieess..  WWee  ffoouunndd  tthhaatt  tthheerree  wweerree  vveerryy  pprroodduuccttiivvee  
ddiissrruuppttiioonnss  iinn  pprroojjeeccttss  wwhheerree  ssttuuddeennttss  wweerree  kknnoowwlleeddggee  pprroodduucceerrss  aanndd  ppuubblliisshheerrss,,  
wwoorrkkiinngg  wweellll  wwiitthh  aaccaaddeemmiiccss  aaccrroossss  ddiisscciipplliinnaarryy  ddeevveellooppmmeennttss..  WWee  sshhoouulldd  ccoonnssiiddeerr  hhooww  
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ttoo  ccrreeaattee  aa  wwoorrlldd  tthhaatt  iiss  mmoorree  aattttuunneedd  ttoo  tthhee  rreeaalliittiieess  aass  ooppppoosseedd  ttoo  tthhee  ccuurrrreenntt  bbuuiillddiinngg  
bblloocckkss  tthhaatt  wwee  hhaavvee  mmaaddee..  

  
→→  TThhee  ffuunnccttiioonniinngg  ooff  aaccaaddeemmiieess  ffrroomm  ddiiffffeerrss  ccoouunnttrryy  ttoo  ccoouunnttrryy..  TThheerree  aarree  775500  ffeelllloowwss  iinn  

IInnddiiaa,,  ffoorr  eexxaammppllee,,  aanndd  nnoonnee  ooff  tthheemm  wwoorrkk  iinn  tthhee  aaccaaddeemmyy  ffuullll--ttiimmee,,  bbuutt  iinnsstteeaadd  iinn  
uunniivveerrssiittiieess  oorr  nnaattiioonnaall  llaabboorraattoorriieess..  WWhheenn  wwee  ddoo  ssoommeetthhiinngg  ffoorr  tthhee  aaccaaddeemmyy,,  iitt  ddooeess  nnoott  
mmeeaann  tthhaatt  iittss  rriiggoouurr  iiss  lloosstt,,  ootthheerrwwiissee  tthhee  aaccaaddeemmyy  wwoouulldd  lloossee  iittss  ssttaannddiinngg  iinn  ssoocciieettyy  bbootthh  
nnaattiioonnaallllyy  aanndd  iinntteerrnnaattiioonnaallllyy..  TThheerree  sshhoouulldd  bbee  nnoo  ccoonnfflliicctt  bbeettwweeeenn  uunniivveerrssiittiieess  aanndd  
aaccaaddeemmiieess..  IInn  wwhhaatteevveerr  wwee  ddoo,,  tthhee  rriiggoouurr  sshhoouulldd  nnoott  bbee  ccoommpprroommiisseedd..  AAccaaddeemmiieess  lliikkee  
oouurrss  ddoo  nnoott  hhaavvee  aa  llaabboorraattoorryy  bbuutt  aarree  aa  ccoolllleeccttiioonn  ooff  ppeeooppllee..  

  
→→  TThhaatt  iiss  ggeenneerraallllyy  ttrruuee  
  
→→  TThhiiss  wwaass  aann  iinnttrroodduuccttoorryy  ccoommmmeenntt,,  nnoott  aann  aatttteemmpptt  ttoo  ffooiisstt  aa  mmooddeell  oonn  aaccaaddeemmiieess,,  wwhhiicchh  

aarree  ggeenneerraallllyy  nnoott  rreesseeaarrcchh  iinnssttiittuuttiioonnss  ((wwiitthh  tthhee  eexxcceeppttiioonn  ooff  tthhee  CChhiinneessee  aanndd  RRuussssiiaann  
aaccaaddeemmiieess))..  TThhee  iissssuuee  wwaass  tthheerreeffoorree  ffrraammeedd  iinn  tthhee  ccoonntteexxtt  ooff  uunniivveerrssiittiieess..  TThhiiss  vviissiioonn  iiss  
mmoorree  aammbbiittiioouuss  tthhaann  wwrriitttteenn  uupp  iinn  pprrooppoossaall,,  wwhhiicchh  hhaadd  ttwwoo  aassppeeccttss::  

→→  TThhee  OOAASSIISS  ppoorrttaall  ((wwhhiicchh  PPrrooff..  CChhaann  wwiillll  ttaallkk  aabboouutt))  
  

AASSSSAAff  iinn  tthhee  ffaarr  mmoorree  lliimmiitteedd  ccoonntteexxtt  ttoo  ffoolllloowwiinngg  uupp  oonn  tthhee  tteenn  rreeccoommmmeennddaattiioonnss  ooff  tthhee  
nnaattiioonnaall  sscchhoollaarrllyy  ppuubblliisshhiinngg  ssttrraatteeggyy,,  uussiinngg  tthhee  WWeebb  ffoorr  oouuttrreeaacchh  ttoo  tthhee  ccoommmmuunniittyy  aass  
wweellll  aass  iinnppuutt  oonn  eeaacchh  rreeccoommmmeennddaattiioonn,,  uussiinngg  eeaacchh  rreeccoommmmeennddaattiioonn  aass  aa  ddiissccuussssiioonn  
iitteemm..  IInn  tthhaatt  wwaayy  wwee  iinntteenndd  ttoo  ssoolliicciitt  iiddeeaass  oonn  hhooww  ttoo  mmoovvee  ffoorrwwaarrdd  oonn  tthheemm..    

  
II  wwaanntteedd  ttoo  ddeessccrriibbee  tthhee  oovveerraallll  vviissiioonn,,  aalltthhoouugghh  tthhee  ttwwoo  pprroojjeeccttss  tthhaatt  aarree  ccoonntteemmppllaatteedd  iinn  
tthhiiss  pprrooggrraammmmee  aarree  mmuucchh  mmoorree  ffooccuusseedd,,  eeaassiieerr  ttoo  aaccccoommpplliisshh  aanndd  ccoonnssiisstteenntt  wwiitthh  tthhee  
mmiissssiioonn  ooff  tthhee  aaccaaddeemmiieess..  

  
OOaassiiss::  ttrryyiinngg  ttoo  ddeevveelloopp  mmoorree  iinntteerraaccttiivvee  eennvviirroonnmmeennttss  aanndd  hhooww  wwee  mmiigghhtt  mmaakkee  uussee  ooff  
tthheemm  ((PPrrooff..  LLeesslliiee  CChhaann))  
  
BBeeffoorree  ddiissccuussssiinngg  OOAASSIISS,,  II  wwoouulldd  lliikkee  ttoo  ttaallkk  aabboouutt  aa  pprroojjeecctt  wwiitthh  wwhhiicchh  II  hhaavvee  bbeeeenn  iinnvvoollvveedd  ffoorr  
yyeeaarrss,,  wwhhiicchh  iiss  oonnee  ooff  tthhee  eeaarrlliieesstt  ooppeenn  aacccceessss  pprroojjeeccttss  oonn  tthhee  wweebb..  TThhee  ooppeenn  kknnoowwlleeddggee  
eennvviirroonnmmeenntt  iiss  tthhee  wweebb..  WWhhaatt  ccaann  yyoouu  ddoo  oonn  tthhee  wweebb  ttoo  ssuuiitt  yyoouurr  ppaarrttiiccuullaarr  eennvviirroonnmmeenntt,,  
kknnoowwlleeddggee  aapppprrooaacchh  oorr  ccoommmmuunniittyy??  
  
BBiioolliinnee  IInntteerrnnaattiioonnaall  iiss  aann  eexxaammppllee  tthhaatt  ttrriieess  ttoo  mmaakkee  uussee  ooff  eexxiissttiinngg  ttoooollss  tthhaatt  aarree  aavvaaiillaabbllee  iinn  
ooppeenn  ssoouurrccee  aanndd  iinntteeggrraattee  tthheessee  ttoooollss  ttoo  ssuuppppoorrtt  ppuubblliisshhiinngg  ffrroomm  vvaarriioouuss  ddeevveellooppiinngg  ccoouunnttrryy  
jjoouurrnnaallss..  
  
FFoorr  eexxaammppllee,,  tthhee  AAffrriiccaann  HHeeaalltthh  SScciieenncceess  JJoouurrnnaall  uusseess  XXMMLL  mmaarrkkuupp  aanndd  tthhee  aabbssttrraacctt  iiss  aavvaaiillaabbllee  
iinn  ffuullll  tteexxtt..  IIff  tthhee  ttooppiicc  ooff  PPllaassmmooddiiuumm  ffaallssiippaarruumm  ((tthhee  mmaallaarriiaa  mmoossqquuiittoo)),,  ffoorr  eexxaammppllee,,  iiss  sseelleecctteedd,,  
iitt  lliinnkkss  ttoo  aa  ddaattaabbaassee  ooff  eexxtteerrnnaall  rreessoouurrcceess  vviiaa  aa  PPuubbMMeedd  CCeennttrraall  lliinnkk,,  aacccceessssiinngg  2222  000000  ppaappeerrss  
oonn  tthhiiss  ppaarraassiittee..  TThhiiss  aalllloowwss  llooccaall  rreesseeaarrcchheerrss  aallssoo  ttoo  bbee  lliinnkkeedd  ttoo  rreesseeaarrcchh  ddoonnee  oonn  tthhee  ssaammee  
ttooppiicc  aarroouunndd  tthhee  wwoorrlldd..  IItt  iiss  aallssoo  ppoossssiibbllee  ttoo  lliinnkk  ttoo  ootthheerr  ddaattaabbaasseess  ((ssuucchh  aass  GGeennBBaannkk)),,  aass  wweellll  
aass  ootthheerr  llaabboorraattoorriieess..  
  
HHoowweevveerr,,  tthhiiss  iiss  ssttiillll  vveerryy  oonnee  ddiimmeennssiioonnaall,,  lliinnkkiinngg  oouutt..  WWee  sshhoouulldd  aallssoo  ccoonnssiiddeerr  hhooww  ttoo  lliinnkk  iinn  
mmuullttiippllee  ddiirreeccttiioonnss,,  ttoo  rreesseeaarrcchheerrss,,  aass  wweellll  aass  ttoo  ppuubblliiccaattiioonnss,,  ssiinnccee  rreesseeaarrcchheerrss  aarree  tthhee  mmoosstt  
vvaalluuaabbllee  rreessoouurrccee..  TThhee  kkeeyy  ttoo  lliinnkkiinngg  iiss  tthhee  eexxiisstteennccee  ooff  ootthheerr  eexxiissttiinngg  ooppeenn  aacccceessss  mmaatteerriiaall..  
  
TThhee  OOppeenn  AAcccceessss  SScchhoollaarrllyy  IInnffoorrmmaattiioonn  SSoouurrcceebbooookk  ((OOAASSIISS))  ((wwwwww..OOppeennooaassiiss..oorrgg))  iiss  aa  
ssuussttaaiinnaabbllee  ssoouurrccee  ooff  mmaatteerriiaallss  uusseedd  iinn  wwoorrkksshhooppss  aarroouunndd  tthhee  wwoorrlldd..  
  
WWee  wweerree  pprreesseennttiinngg  wwoorrkksshhooppss  aarroouunndd  tthhee  wwoorrlldd,,  aanndd  ddeecciiddeedd  ttoo  ppllaaccee  oouurr  mmaatteerriiaall  oonnlliinnee  ssoo  
tthhaatt  ootthheerrss  ccoouulldd  bbeenneeffiitt..  RReesseeaarrcchheerrss  aarree  iinntteerreesstteedd  iinn  OOAA  pprriimmaarriillyy  iinn  oorrddeerr  ttoo  mmaaxxiimmiissee  tthheeiirr  
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rreesseeaarrcchh  iimmppaacctt..  LLiibbrraarriieess  aarree  iinntteerreesstteedd  iinn  eexxtteennddiinngg  tthhee  rroollee  ooff  lliibbrraarriieess..  PPoolliiccyy--mmaakkeerrss  aanndd  
aaddmmiinniissttrraattoorrss  hhaavvee  aa  ddiiffffeerreenntt  sseett  ooff  ccoonncceerrnnss,,  nneeeeddss  aanndd  wwaayyss  ooff  eexxpprreessssiinngg  ooppeenn  aacccceessss..  WWee  
aarree  tthheerreeffoorree  ttrryyiinngg  ttoo  ttaarrggeett  ddiiffffeerreenntt  ccoommmmuunniittiieess,,  iinncclluuddiinngg  tthhee  ppuubblliicc,,  ssttuuddeennttss  aanndd  yyoouunngg  
sscciieennttiissttss..  ((RRaaeedd  SShhaarriiff  iiss  hheellppiinngg  ttoo  ddeevveelloopp  tthhaatt  ccoommppoonneenntt  ooff  tthhee  wweebbssiittee..))  
  
TThhee  AAddmmiinniissttrraattoorr  sseeccttiioonn  ccoonnttaaiinnss  ttooppiiccss  ssuucchh  aass  ddeevveellooppiinngg  aann  iinnssttiittuuttiioonnaall  OOAA  ppoolliiccyy;;  bbuussiinneessss  
aassppeeccttss;;  aanndd  hhooww  ttoo  uussee  aa  wweebbssiittee  ttoo  ddoo  rreesseeaarrcchh  aasssseessssmmeenntt..  TThheerree  aarree  tteemmppllaatteess  tthhaatt  ccaann  bbee  
uusseedd  bbyy  ffoolllloowwiinngg  tthhee  lliinnkk..  
  
WWee  aallssoo  ccrreeaatteedd  aa  nnuummbbeerr  ooff  bbrriieeffiinngg  ppaappeerrss  ––  ttwwoo--ppaaggeerrss  oonn  OOAA  eexxppllaaiinniinngg  wwhhaatt  OOAA  iiss,,  
ccoonncceerrnnss  aanndd  bbuussiinneessss  iissssuueess..  TThheessee  ccaann  eeaassiillyy  bbee  ddoowwnnllooaaddeedd  aanndd  pprriinntteedd  oouutt..  WWee  hhaavvee  
sseevveerraall  ppaappeerrss  oonn  ddeevveellooppmmeenntt  tthhaatt  wwiillll  bbee  ppuubblliisshheedd  oonn  tthhee  ssiittee  bbyy  1122  JJuunnee  22000099..  
  
WWee  aarree  hhooppiinngg  tthhaatt  wwhheenn  ppeeooppllee  ssttaarrtt  uussiinngg  tthheessee  mmaatteerriiaallss,,  tthheeyy  wwiillll  pprroovviiddee  ffeeeeddbbaacckk  ttoo  tthhee  
ssyysstteemm  wwhheenn  tthheessee  mmaatteerriiaallss  aarree  aaddaapptteedd  ffoorr  llooccaall  uussee..  IIff  yyoouu  aaddaapptt  tthhee  mmaatteerriiaall,,  wwee  hhooppee  tthhaatt  
yyoouu  wwiillll  ffeeeedd  iitt  bbaacckk,,  ffoorr  eexxaammppllee,,  bbyy  uuppllooaaddiinngg  pprreesseennttaattiioonnss  iinn  wwhhiicchh  tthhee  mmaatteerriiaall  hhaass  bbeeeenn  
uusseedd..  TThhee  eeddiittoorriiaall  tteeaamm  wwiillll  eennssuurree  tthhaatt  mmaatteerriiaall  iiss  lleeggiittiimmaattee  aanndd  ssuuffffiicciieennttllyy  cclleeaarr..  
  
FFrroomm  tthhee  aauutthhoorr’’ss  ppeerrssppeeccttiivvee,,  tthheerree  aarree  ccoonncceerrnnss  aabboouutt  ccooppyyrriigghhtt  aanndd  nneeggoottiiaattiinngg  wwiitthh  
ppuubblliisshheerrss..  TThheerree  iiss  tthheerreeffoorree  aa  ppaarraalllleell  pprroojjeecctt  oonn  aann  ooppeenn  aacccceessss  ddiirreeccttoorryy,,  wwhhiicchh  iiss  aa  wwiikkii  ttoo  
wwhhiicchh  oonnee  ccaann  ssiiggnn  uupp..  TThhee  ddiirreeccttoorryy  iiss  aa  sseett  ooff  lliissttss  rreellaatteedd  ttoo  OOAA::  eevveennttss,,  ccoonnffeerreenncceess,,  
ppuubblliiccaattiioonnss,,  ppeeooppllee  iinnvvoollvveedd..  TThheerree  iiss  aallssoo  aa  lliisstt  oonn  aauutthhoorr’’ss  aaddddeenndduumm  ttoo  wwhhiicchh  lliinnkkss  ccaann  bbee  
aaddddeedd,,  ttoo  aallllooww  uusseerrss  ttoo  ffiinndd  tthheemm..  TThhee  ccoommmmuunniittyy  tthhuuss  ccoonnttrriibbuutteess  ttoo  ccrreeaattiinngg  aa  ccoommmmoonn  
rreessoouurrccee..    
  
TThheerree  aarree  aa  nnuummbbeerr  ooff  ffaaccttuuaall  ppaaggeess  wwiitthh  ssiimmppllee  tteexxttuuaall  iinnffoorrmmaattiioonn..  TThhee  ttooppiiccss  ddeeaall  wwiitthh  
ccoonncceerrnnss  tthhaatt  hhaavvee  bbeeeenn  rraaiisseedd  rreeppeeaatteeddllyy,,  aanndd  tthhiiss  sseeccttiioonn  wwiillll  bbee  eexxppaannddeedd  oovveerr  ttiimmee..  AAnn  FFAAQQ  
sseeccttiioonn  ttrriieess  ttoo  aannsswweerr  aass  mmaannyy  ooff  tthhee  qquueessttiioonnss  aass  ppoossssiibbllee..    
  
TThhee  sseeccttiioonnss  wwiitthh  rreessoouurrcceess  ffoorr  lliibbrraarriiaannss  aanndd  aaddmmiinniissttrraattoorrss  aarree  ffaaiirrllyy  ccoommpplleettee..  TThheerree  iiss  ssttiillll  
mmuucchh  wwoorrkk  ttoo  bbee  ddoonnee  oonn  tthhee  ooppeenn  aacccceessss  jjoouurrnnaall  ppuubblliisshhiinngg  sseeccttiioonn..  PPaarrttnneerrss  iinncclluuddee  tthhoossee  tthhaatt  
wwoorrkk  oonn  ooppeenn  jjoouurrnnaall  ssyysstteemmss,,  wwhhoo  hhaavvee  wwrriitttteenn  aa  nnuummbbeerr  ooff  tthhee  ddooccuummeennttss  aanndd  mmeennuuss..  TThheerree  iiss  
aa  ccoonnttrriibbuuttiioonn  ffrroomm  SScciiEELLOO,,  aanndd  tthhoossee  wwiitthh  eexxppeerriieennccee  aarree  iinnvviitteedd  ttoo  ccoonnttrriibbuuttee  ccaassee  ssttuuddiieess  ssoo  
aass  ttoo  pprreesseenntt  aa  bbrrooaadd  rraannggee  ooff  eexxaammpplleess..    
  
WWee  aarree  wwoorrkkiinngg  ssppeecciiffiiccaallllyy  aallssoo  wwiitthh  yyoouunngg  sscciieennttiissttss..  TThhiiss  ssiittee  iiss  bbiiaasseedd  ffrroomm  aann  iinnssttiittuuttiioonnaall  
ppeerrssppeeccttiivvee  ttoowwaarrddss  uunniivveerrssiittiieess..  TThheerree  iiss  nnoo  mmaatteerriiaall  ssppeecciiffiiccaallllyy  ffoorr  aaccaaddeemmiieess,,  bbuutt  tteemmppllaatteess  
ffoorr  aaccaaddeemmiieess  ccoouulldd  bbee  bbuuiilltt..    
  
TThhee  qquueessttiioonn  hhaass  bbeeeenn  rraaiisseedd  aabboouutt  hhooww  rreesseeaarrcchheerrss  aarree  aaccccoommmmooddaatteedd  iinn  OOIIRR  iiff  tthheeiirr  iinnssttiittuuttiioonn  
ddooeess  nnoott  hhaavvee  aa  rreeppoossiittoorryy  aanndd  tthheeyy  ddoo  nnoott  bbeelloonngg  ttoo  aann  aaccaaddeemmyy..  TThheerree  aarree  wweebbssiitteess  ssuucchh  aass  
IInntteerrnneett  AArrcchhiivvee  aass  wweellll  aass  iinntteerrnneett  ppoorrttaallss  tthhaatt  aallllooww  aa  rreesseeaarrcchheerr  ttoo  ccrreeaattee  aa  ppeerrssoonnaall  pprrooffiillee,,  iinn  
tthhee  ffoorrmm  ooff  aa  FFaacceebbooookk--ttyyppee  rreessoouurrccee  ffoorr  rreesseeaarrcchheerrss..  SSuucchh  rreessoouurrcceess  aarree  ssuuiittaabbllee  ffoorr  
rreesseeaarrcchheerrss  ttoo  uuppllooaadd  tthheeiirr  ppaappeerrss  iiff  tthheeyy  ddoo  nnoott  hhaavvee  aacccceessss  ttoo  aann  OOIIRR..  TThheeyy  aarree  OOAAII  ccoommpplliiaanntt..  
IIff  tthhee  rreesseeaarrcchheerr’’ss  iinnssttiittuuttiioonn  llaatteerr  eessttaabblliisshheess  aa  rreeppoossiittoorryy,,  iitt  ccoouulldd  hhaarrvveesstt  mmaatteerriiaall  ssuucchh  aass  tthhiiss..  
IItt  iiss  tthheerreeffoorree  nnoott  nneecceessssaarryy  ffoorr  rreesseeaarrcchheerrss  ttoo  wwaaiitt  uunnttiill  tthhee  iinnffrraassttrruuccttuurree  iiss  aavvaaiillaabbllee..  
  
DDiissccuussssiioonn  
RReemmaarrkkss  bbyy  tthhee  vvaarriioouuss  ppaarrttiicciippaannttss  iinn  tthhee  ddiissccuussssiioonn  aarree  uunnaattttrriibbuutteedd..    
  
→→  IInn  NNoorrtthh  AAmmeerriiccaa,,  tthheerree  iiss  aann  oorrggaanniissaattiioonn  ooff  iinnddeeppeennddeenntt  cciittiizzeennss  tthhaatt  ddoo  sscchhoollaarrllyy  

rreesseeaarrcchh  bbuutt  ddoo  nnoott  bbeelloonngg  ttoo  aannyy  iinnssttiittuuttiioonn..  TThheeyy  ffaaccee  ssiimmiillaarr  pprroobblleemmss  ooff  wwhheerree  ttoo  
ppllaaccee  tthheeiirr  rreesseeaarrcchh..  

  
PPrrooff..  LLeesslliiee  CChhaann::  MMeennddeelleeyy  ((wwwwww..mmeennddeelleeyy..ccoomm))  iiss  oonnee  ooff  tthhee  ooppeenn  sscchhoollaarr  wweebbssiitteess  oonn  wwhhiicchh  
oonnee  ccaann  ccrreeaattee  aa  pprrooffiillee..  
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44..44  RReeggiioonnaall  aaddvviissoorryy  ccoouunncciillss  ffoorr  bbootthh  ttaasskk  ggrroouuppss  ((ssuummmmaarryy  aanndd  ccoonnttiinnuuaattiioonn  ooff  

bbrreeaakkaawwaayy  sseessssiioonn  ddiissccuussssiioonnss  ooff  tthheessee  pprroojjeeccttss  ffrroomm  tthhee  pprreevviioouuss  ddaayy))  
  
44..44..11  RReeppoorrtt  oonn  aaddvviissoorryy  ccoouunncciill  ddiissccuussssiioonnss::  TTaasskk  GGrroouupp  oonn  DDiiggiittaall  KKnnoowwlleeddggee  IInnffrraassttrruuccttuurree  

((RRaappppoorrtteeuurr::  PPrrooff..  DDoonn  RRiilleeyy))  
  
TThhee  TTaasskk  GGrroouupp  ddiidd  mmuucchh  ccllaarriiffyyiinngg..  TThhee  rreevviisseedd  ddooccuummeenntt  wwiillll  bbee  ppuutt  oonn  tthhee  wwiikkii  ffoorr  tthhee  
IInnffrraassttrruuccttuurree  TTaasskk  GGrroouupp  ((ggoo  ttoo  AAllll  FFiilleess  iiff  yyoouu  ccaannnnoott  ffiinndd  iitt))..  TThhee  ppaasssswwoorrddss  hhaavvee  bbeeeenn  
rreemmoovveedd  ttoo  aallllooww  ooppeenn  aacccceessss..  
  
AA  ccrriissppeerr,,  ssiimmpplleerr  ssttaatteemmeenntt  oonn  aaddvviissoorryy  ffuunnccttiioonnss  wwaass  ddeevveellooppeedd,,  aanndd  rreeffeerreenncceess  ttoo  tthhee  IIAAPP  
wweerree  rreemmoovveedd::  

TThhee  TTaasskk  GGrroouupp  oonn  DDiiggiittaall  KKnnoowwlleeddggee  IInnffrraassttrruuccttuurree  wwiillll  eessttaabblliisshh  ttwwoo  rreeggiioonnaall  AAddvviissoorryy  
CCoouunncciillss..  TThheeiirr  ppuurrppoossee  wwiillll  bbee  ttoo  pprroovviiddee  ppoolliiccyy  aaddvviiccee  iinn  tthhee  rreeggiioonnss  ttoo  pprroommoottee  bbeetttteerr  
uunnddeerrssttaattiinngg  rreeggaarrddiinngg  tthhee  eessttaabblliisshhmmeenntt,,  mmaannaaggeemmeenntt  aanndd  aapppplliiccaattiioonnss  ooff  hhiigghh--ssppeeeedd  
rreesseeaarrcchh  aanndd  eedduuccaattiioonn  nneettwwoorrkkss  ((RREENN))..  

  
WWhhaatt::    TThhee  rreeggiioonnaall  AAddvviissoorryy  CCoouunncciillss  wwiillll  ppaayy  aann  aaccttiivvee  aaddvviissoorryy  rroollee  ttoo::  

••  AApppprroopprriiaattee  MMiinniissttrriieess  ((IICCTT,,  TTeelleeccoommmmuunniiccaattiioonn,,  IInnffrraassttrruuccttuurree,,  SScciieennccee  aanndd  TTeecchhnnoollooggyy,,  
EEdduuccaattiioonn,,  eettcc..))  aanndd  nnaattiioonnaall  aanndd  rreeggiioonnaall  rreegguullaattiinngg  bbooddiieess  oonn  tthhee  pprroommoottiioonn,,  
iimmpplleemmeennttaattiioonn  aanndd  ssuuppppoorrtt  ooff  RREENNss;;  

••  IInntteerrggoovveerrnnmmeennttaall  aanndd  iinntteerrnnaattiioonnaall  aaggeenncciieess  tthhaatt  ffuunndd  llaarrggee  iinnffrraassttrruuccttuurree  pprroojjeeccttss  ((ee..gg..  
ooiill  ppiippeelliinneess,,  ppoowweerr  lliinneess,,  rraaiillwwaayyss  aanndd  tteelleeccoommmmuunniiccaattiioonnss  nneettwwoorrkkss))  rreeggaarrddiinngg  
iinnffrraassttrruuccttuurree  nneeeeddss  ooff  RREENNss..  

  
TThhee  TTaasskk  GGrroouupp  sshhoouulldd  ddeevveelloopp  ooppppoorrttuunniittyy  ssccaannnniinngg  mmeecchhaanniissmmss  ttoo  lleeaarrnn  aabboouutt  tthheessee  
pprroojjeeccttss  wweellll  iinn  aaddvvaannccee  ssoo  tthhaatt  ssuucchh  aaddvviiccee  ccaann  bbee  eeffffeeccttiivvee..  
  
IInn  aaddddiittiioonn  ttoo  aann  aaddvviissoorryy  rroollee,,  tthhiiss  bbooddyy  mmiigghhtt  aallssoo  pprroovviiddee  aa  ppooiinntt  ooff  ccoonnttaacctt  aanndd  ssoouurrccee  ooff  
iinnffoorrmmaattiioonn  ffoorr  tthhee  mmeeddiiaa,,  ssoo  aass  ttoo  rraaiissee  aawwaarreenneessss  ooff  tthhee  iissssuueess  aaddddrreesssseedd  bbyy  tthhee  aaddvviissoorryy  
ccoouunncciill..  [[iinn  oorrddeerr  ttoo  iinnccrreeaassee  vviissiibbiilliittyy]]  

  
TThhee  ggrroouupp  hhaadd  lliimmiitteedd  ttiimmee  ttoo  ppoonnddeerr  tthhee  qquueessttiioonnss  ttoo  bbee  ccoonnssiiddeerreedd  bbyy  aaddvviissoorryy  ccoouunncciillss,,  bbuutt  
lliisstteedd  tthhee  ffoolllloowwiinngg::  

••  FFuunnddiinngg  mmooddeellss  tthhaatt  ssuuppppoorrtt  aaffffoorrddaabbllee  aacccceessss  ttoo  IICCTT  iinnffrraassttrruuccttuurree  bbyy  eedduuccaattiioonnaall  
aanndd  rreesseeaarrcchh  oorrggaanniissaattiioonnss  

••  IIddeennttiiffyy  ppoolliiccyy  aanndd  rreegguullaattoorryy  bbaarrrriieerrss  ttoo  IICCTT  iinnffrraassttrruuccttuurree  nneeeeddss..  
  
AAnn  UUbbuunnttuuNNeett  ddooccuummeenntt  hhaass  bbeeeenn  llooaaddeedd  oonn  ttoo  tthhee  wwiikkii  ((sseeee  DDrraafftt  33  oonn  wweebb  ppaaggee))  aabboouutt  
ddiiffffeerreenntt  ccoouunnttrriieess,,  sshhoowwiinngg  ccoonnssiiddeerraabbllee  eeffffoorrtt  iinn  AAffrriiccaa  tthhaatt  ccaann  bbee  lleevveerraaggeedd  ssoo  aass  ttoo  lleeaarrnn  ffrroomm  
tthhee  eexxppeerriieennccee  ooff  ootthheerrss..  TThhee  ccoommmmuunniittiieess  iinn  CCeennttrraall  AAmmeerriiccaa  aanndd  tthhee  CCaarriibbbbeeaann  wwoouulldd  pprroobbaabbllyy  
hhaavvee  aa  ssiimmiillaarr  sseett  ooff  eexxppeerriieenncceess  tthhaatt  ccoouulldd  bbee  sshhaarreedd..  
  
TThhee  HHooww  sseeccttiioonn  wwaass  nnoott  cchhaannggeedd  mmuucchh  ffrroomm  tthhee  oorriiggiinnaall,,  aalltthhoouugghh  iitt  mmaayy  ssttiillll  rreeqquuiirree  mmoorree  
wwoorrkk..  IItt  iiss  ccoonncceerrnneedd  wwiitthh  ccoonnnneeccttiinngg  rreesseeaarrcchheerrss  ffrroomm  tthhee  aaccaaddeemmiieess,,  aanndd  ppaarrttnneerriinngg  wwiitthh  tthhee  
AASSAADDII  iinniittiiaattiivvee  aanndd  NNAASSAACC  ttoo  ddeevveelloopp  tthhee  aaddvviissoorryy  ccoouunncciillss  aanndd  wwoorrkk  oonn  wwhhiittee  ppaappeerrss..  TThheerree  
wwaass  ssoommee  ccoonnffuussiioonn  aass  ttoo  wwhhoo  wwoouulldd  pprroodduuccee  wwhhiittee  ppaappeerrss  ((wwhheetthheerr  aaddvviissoorryy  ccoouunncciillss  oorr  ttaasskk  
ggrroouuppss))..    
  
IIssssuueess  rreellaatteedd  ttoo  tthhee  ffoorrmmaattiioonn,,  aass  wweellll  aass  tthhee  ssuussttaaiinnaabbiilliittyy,,  ooff  aaddvviissoorryy  ccoouunncciillss  ((ppaarrttiiccuullaarrllyy  iiff  
tthheerree  iiss  aa  lloott  ooff  wwoorrkk))  ssttiillll  hhaavvee  ttoo  bbee  aaddddrreesssseedd,,  
  
WWhheenn::  TThhiiss  iiss  iinnddiiccaatteedd  iinn  tthhee  sseeccttiioonn  oonn  tthhee  WWoorrkk  PPllaann  SScchheedduullee  aanndd  ddeelliivveerraabblleess  aatt  tthhee  eenndd  ooff  
tthhee  ddooccuummeenntt..  
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WWhhyy::  TThhee  aaddvviissoorryy  ccoouunncciill  iinn  eeaacchh  rreeggiioonn  wwiillll  bbee  aa  rreessoouurrccee  ttoo  ootthheerr  oorrggaanniissaattiioonnss  ttoo  lleevveerraaggee  
ccaappaabbiilliittiieess,,  eexxppeerrttiissee  aanndd  rreessoouurrcceess  iinn  aa  ccoooorrddiinnaatteedd  aanndd  ssyynneerrggiissttiicc  aapppprrooaacchh  ttoo  hheellpp  iinnfflluueennccee  
ppoolliiccyy  mmaakkiinngg  aanndd  ffuunnddiinngg  oorrggaanniissaattiioonn  iinn  tthhiiss  aarreeaa..  TThhee  aaddvviissoorryy  aaccttiivviittyy  aallssoo  wwiillll  rraaiissee  
aawwaarreenneessss  aanndd  ccaappaacciittyy  ooff  tthhee  sscciieennccee  aaccaaddeemmiieess  aanndd  ootthheerr  sscciieennttiiffiicc  oorrggaanniissaattiioonnss  oonn  tthheessee  
iimmppoorrttaanntt  ttooppiiccss..  ((TThhiiss  iiss  iimmppoorrttaanntt,,  bbeeccaauussee  ssoommeettiimmeess  tthhee  ddiisscciipplliinnee  ggrroouuppss  aassssuummee  tthhaatt  tthheerree  
wwiillll  bbee  iinnffrraassttrruuccttuurree  iinn  ppllaaccee  aanndd  ddoo  nnoott  kknnooww  wwhhaatt  ttoo  ddoo  iiff  iitt  iiss  nnoott  tthheerree..  SSoommeettiimmeess  tthhee  
iinnffrraassttrruuccttuurree  ppeeooppllee  ddoo  nnoott  kknnooww  hhooww  ttoo  ddeeaall  wwiitthh  ppoolliittiiccaall  iissssuueess..))  
  
SSoommee  tthhee  iissssuueess  iiddeennttiiffiieedd  iinncclluuddeedd  tthhee  ffoolllloowwiinngg::  
••  HHiigghh  ccoossttss  ooff  ccoonnnneeccttiivviittyy,,  nneettwwoorrkk  aanndd  eeqquuiippmmeenntt  ccoossttss;;    
••  IInneeffffiicciieenntt  uussee  ooff  eessttaabblliisshheedd  nneettwwoorrkkss  aanndd  aann  uunneevveenn  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  tteecchhnnoollooggiiccaall  

iinnffrraassttrruuccttuurree  rreellaatteedd  ttoo  tthhee  ddiiffffeerreenntt  sseeccttoorrss;;    
••  OOccccaassiioonnaallllyy  tthheerree  iiss  iinnssuuffffiicciieenntt  ggoovveerrnnmmeennttaall  aanndd  aaddmmiinniissttrraattiivvee  ssuuppppoorrtt  ffoorr  tthhee  

ddeevveellooppmmeenntt  ooff  IICCTT  iinnffrraassttrruuccttuurree;;  
••  TThhee  ccoollllaabboorraattiioonn  aammoonngg  rreesseeaarrcchh  iinnssttiittuuttiioonnss  iinn  tthhee  rreeggiioonn  iiss  nnoott  aatt  tthhee  rreeqquuiirreedd  lleevveell;;    
••  TThheerree  iiss  aa  llaacckk  ooff  sskkiilllleedd  hhuummaann  rreessoouurrcceess  aanndd  kknnoowwlleeddggee  ffoorr  iittss  iimmpplleemmeennttaattiioonn;;    
••  ((TThheerree  mmaayy  bbee  llaanngguuaaggee  bbaarrrriieerrss  iinn  ddiivveerrssee  rreeggiioonnss  ssuucchh  aass  tthhee  CCaarriibbbbeeaann  aanndd  AAffrriiccaa..))  
  
SSuucccceessssffuull  aapppprrooaacchheess  hhaavvee  iinncclluuddeedd::  
••  TThhee  eexxiissttiinngg  eexxppeerriieennccee  iinn  tthhee  eessttaabblliisshhmmeenntt  aanndd  ooppeerraattiioonn  ooff  sseevveerraall  ssuucccceessssffuull  NNRREENNss  
••  SShhaarriinngg  ooff  IICCTT  iinnvveessttmmeenntt  ccoossttss  aammoonngg  ddiiffffeerreenntt  ccoouunnttrriieess  oorr  iinnssttiittuuttiioonnss..  
  
PPrrooppoosseedd  aaccttiioonnss  iinncclluuddee::  
••  TToo  ccoonnttaacctt  tthhee  eexxiissttiinngg  RReeddCCLLAARRAA  ggrroouuppss  iinn  eeaacchh  ccoouunnttrryy  ttoo  ggaatthheerr  bbaasseelliinnee  iinnffoorrmmaattiioonn  

aabboouutt  tthheeiirr  ccoooorrddiinnaattiioonn  wwiitthh  tthhee  rreesseeaarrcchh  aanndd  eedduuccaattiioonn  ccoommmmuunniittiieess;;    
••  TToo  ffoorrmm  NNaattiioonnaall  GGrroouuppss  iinn  oorrddeerr  ttoo  ddeevveelloopp  aa  ppllaann  ffoorr  iimmpplleemmeennttiinngg  aanndd  uussiinngg  RReeddCCLLAARRAA  

eeffffeeccttiivveellyy  wwiitthhiinn  tthhee  nnaattiioonnaall  rreesseeaarrcchh  aanndd  eedduuccaattiioonn  sseeccttoorrss;;    
  
IInn  mmyy  vviieeww,,  aann  oouuttssttaannddiinngg  qquueessttiioonn  rreemmaaiinnss  hhooww  ttoo  lleevveerraaggee  tthhee  CCaarriibbbbeeaann  KKnnoowwlleeddggee  aanndd  
LLeeaarrnniinngg  NNeettwwoorrkk  ((CCKKLLNN))..  TThheerree  mmaayy  aallrreeaaddyy  bbee  iinniittiiaattiivveess  ttoo  lliinnkk  NNRREENNss  aabboouutt  wwhhiicchh  wwee  aarree  nnoott  
aawwaarree..    
  
DDiissccuussssiioonn  
RReemmaarrkkss  bbyy  tthhee  vvaarriioouuss  ppaarrttiicciippaannttss  iinn  tthhee  ddiissccuussssiioonn  aarree  uunnaattttrriibbuutteedd..    
  
→→  TThhee  TTrriinniiddaadd  ccaammppuuss  ooff  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  tthhee  WWeesstt  IInnddiieess  ggoott  IInntteerrnneett22  aacccceessss  tthhrroouugghh  aa  

ddeeddiiccaatteedd  lliinnee  rreecceennttllyy  aanndd  tthheerreebbyy  jjuummppeedd  aahheeaadd  ooff  tthhee  rreesstt  ooff  tthhee  rreeggiioonn..  
  
→→  TThheerree  mmaayy  aallrreeaaddyy  bbee  aass  mmaannyy  aass  hhaallff  aa  ddoozzeenn  ddiirreecctt  lliinnkkss  ttoo  tthhee  UUSS..  TThhee  AAttllaannttiicc  WWaavvee,,  

iinn  wwhhiicchh  II  aamm  iinnvvoollvveedd,,  lliinnkkss  iinntteerrnnaattiioonnaall  eexxcchhaannggee  ppooiinnttss  oonn  tthhee  eeaasstt  ccooaasstt  ooff  tthhee  UUSS,,  
iinncclluuddiinngg  SSaaoo  PPaauulloo,,  tthhrroouugghh  aann  AAMMPPAATTHH  iinntteerrnnaattiioonnaall  eexxcchhaannggee  ppooiinntt  iinn  MMiiaammii,,  wwiitthh  
ccoonnnneeccttiivviittyy  ttoo  ootthheerr  oorrggaanniissaattiioonnss..  

  
CCoonnttiinnuuaattiioonn  ooff  pprreesseennttaattiioonn  ((PPrrooff..  DDoonn  RRiilleeyy))    
  
HHooww  ttoo  ddoo  iitt::  TThhee  ggrroouupp  ddiidd  nnoott  hhaavvee  ttiimmee  ttoo  ddoo  tthhiiss  ddiissccuussssiioonn  jjuussttiiccee,,  aanndd  sseevveerraall  qquueessttiioonnss  
rreemmaaiinn  uunnrreessoollvveedd::  
  
TThhee  IIAAPP  rreeggiioonnaall  aaddvviissoorryy  ccoouunncciill  ((sseelleecctteedd  oonn  tthhee  bbaassiiss  ooff  eexxppeerrttiissee,,  wwhhiicchh  bbrriinngg  iinn  aaddvviiccee,,  
aaddddiittiioonnaall  ccrreeddiibbiilliittyy  aanndd  ppeerrssppeeccttiivvee  ttoo  aassssiisstt  tthhee  eeffffoorrttss))  vveerrssuuss  NNRREENNss  aanndd  rreeggiioonnaall  
ccoooorrddiinnaattiioonn//ccoollllaabboorraattiioonn  oorrggaanniissaattiioonnss  ((ssuucchh  aass  UUbbuunnttuuNNeett,,  CCKKLLNN  aanndd  CCLLAARRAA))..  IItt  wwoouulldd  
aappppeeaarr,,  hhoowweevveerr,,  tthhaatt  bbootthh  aarree  nneeeeddeedd..  
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IItt  hhaadd  bbeeeenn  pprrooppoosseedd  tthhaatt  tthhee  rreeggiioonnaall  aaddvviissoorryy  ccoouunncciill  sshhoouulldd  ccoommpprriissee  oonnee  rreepprreesseennttaattiivvee  ffrroomm  
eeaacchh  ccoouunnttrryy..  HHoowweevveerr,,  tthhiiss  wwoouulldd  ssuuggggeesstt  aa  bblluurrrriinngg  ooff  rroolleess,,  aass  tthhee  aaddvviissoorryy  ccoouunncciill  sshhoouulldd  bbee  
sseelleecctteedd  oonn  tthhee  bbaassiiss  ooff  eexxppeerrttiissee  aanndd  wwhhaatt  tthheeyy  ccaann  bbrriinngg  ttoo  tthhee  ffuunnccttiioonn..    
  
CCoonnssiiddeerraabbllee  pprrooggrreessss  wwaass  mmaaddee,,  eessppeecciiaallllyy  ccoonnssiiddeerriinngg  tthhee  lliimmiitteedd  ttiimmee..  MMoorree  wwoorrkk  nneeeeddss  ttoo  bbee  
ddoonnee,,  aanndd  ttaasskkss  nneeeedd  ttoo  bbee  aassssiiggnneedd..  TThheerree  nneeeeddss  ttoo  bbee  mmoorree  ffooccuuss  oonn  ttiimmeelliinneess  ffoorr  tthhee  
ccoommpplleettiioonn  ooff  tthheessee  ttaasskkss..  AAnnootthheerr  ttaasskk  ggrroouupp  mmeeeettiinngg  iiss  sscchheedduulleedd  ffoorr  tthhee  NNoorrtthheerrnn  wwiinntteerr..  
  
44..44..22  RReeppoorrtt  oonn  aaddvviissoorryy  ccoouunncciill  ddiissccuussssiioonnss::  TTaasskk  GGrroouupp  oonn  DDiiggiittaall  KKnnoowwlleeddggee  RReessoouurrcceess  

((RRaappppoorrtteeuurr::  SSuussaann  VVeellddssmmaann))  
  
TThhee  rroollee  ooff  tthhee  aaddvviissoorryy  ccoouunncciill  wwaass  ddiissccuusssseedd,,  aanndd  ssoommee  pprreelliimmiinnaarryy  tthhoouugghhttss  wweerree  eexxpprreesssseedd..  
HHoowweevveerr,,  tthhee  ttiimmee  wwaass  ttoooo  lliimmiitteedd  ttoo  ffuullllyy  aaddddrreessss  tthhee  iissssuueess,,  aanndd  tthheerree  wwaass  ccoonnsseennssuuss  tthhaatt  
bbeetttteerr  uunnddeerrssttaannddiinngg  aanndd  ppllaannnniinngg  aarree  rreeqquuiirreedd..    
  
TThheerree  wweerree  nnoott  mmaannyy  ssppeecciiffiicc  rreeccoommmmeennddaattiioonnss  wwiitthh  rreessppeecctt  ttoo  tthhee  rroollee  ooff  tthhee  aaddvviissoorryy  ccoouunncciill,,  
eexxcceepptt  ttoo  nnoottee  tthhaatt  tthhee  ccoouunncciill  aaddvviisseess  tthhee  TTaasskk  GGrroouupp..  WWee  ddiidd  nnoott  ggoo  iinnttoo  tthhiiss  ddiissccuussssiioonn  iinn  aass  
mmuucchh  ddeepptthh  aass  tthhee  ootthheerr  TTaasskk  GGrroouupp..  
  
CCrriitteerriiaa  ffoorr  iinnffoorrmmaattiioonn  wweerree  ccoonnssiiddeerreedd,,  aass  wweellll  aass  tthhee  rroollee  ooff  tthhee  aaddvviissoorryy  ccoouunncciill  aanndd  tthhee  
mmeecchhaanniissmmss  tthhaatt  ccoouulldd  bbee  uusseedd..  
  
TThheerree  wwaass  rreeffeerreennccee  ttoo  AASSAADDII,,  wwhhiicchh  iiss  ddeevveellooppiinngg  ccaappaacciittyy  wwiitthhiinn  tthhee  vvaarriioouuss  aaccaaddeemmiieess..  IItt  wwaass  
nnootteedd  tthhaatt  NNAASSAACC  aallssoo  ooffffeerrss  ssoommee  ssuuggggeessttiioonnss  ooff  wwhhaatt  aann  aaddvviissoorryy  ccoouunncciill  ccoouulldd  ddoo..  
  
DDrr  AAnnddeerrssoonn  aaddddeedd  tthhaatt  MMrr  SShhaarriiff  hhaadd  ssuuggggeesstteedd  tthhee  ppoossssiibbiilliittyy  ooff  uussiinngg  ccoouunncciillss  ttoo  ddoo  mmeennttoorriinngg  
oorr  ffaacciilliittaattiinngg  aammoonngg  tthheemmsseellvveess..    
  
IItt  wwaass  pprrooppoosseedd  tthhaatt  tthhee  ccoouunncciillss  bbee  ccoonnssiiddeerreedd  aass  tthhee  lliinnkk  bbeettwweeeenn  ppoolliiccyy  mmaakkeerrss  aanndd  sscciieennttiissttss  
iinn  tthhee  aaccaaddeemmiieess,,  bbeeccaauussee  tthheeyy  nneeeedd  ttoo  iimmpprreessss  uuppoonn  ppoolliiccyy  mmaakkeerrss  tthhee  iimmppoorrttaannccee  ooff  ppuurrssuuiinngg  
ooppeenn  aacccceessss,,  aass  wweellll  aass  pprroovviiddiinngg  tthheemm  wwiitthh  tthhee  nneecceessssaarryy  iinnffoorrmmaattiioonn  iinn  tthhiiss  rreeggaarrdd..    
  
DDiissccuussssiioonn  
RReemmaarrkkss  bbyy  tthhee  vvaarriioouuss  ppaarrttiicciippaannttss  iinn  tthhee  ddiissccuussssiioonn  aarree  uunnaattttrriibbuutteedd..    
  
→→  IItt  wwoouulldd  bbee  hheellppffuull  ttoo  pprroodduuccee  aa  ddiiaaggrraamm  ooff  tthhee  rreellaattiioonnsshhiippss  bbeettwweeeenn  aaddvviissoorryy  ccoouunncciillss,,  

aaccaaddeemmiieess  aanndd  tthhee  IIAAPP  iinn  oorrddeerr  ttoo  vviissuuaalliissee  aa  bbuussiinneessss  rreellaattiioonnsshhiipp  mmaapp..  
  
→→  TThhee  aaddvviissoorryy  ccoouunncciill  ccoouulldd  wwoorrkk  aass  aa  ffaacciilliittaattoorr  pprroovviiddiinngg  aa  ssyysstteemmaattiicc  aapppprrooaacchh  ttoo  

mmeennttoorriinngg  bbeettwweeeenn  wweellll  eessttaabblliisshheedd  aaccaaddeemmiieess  iinn  OOEECCDD  ccoouunnttrriieess  aanndd  tthhee  nneeww  oonneess  iinn  
AAffrriiccaa  aanndd  LLaattiinn  AAmmeerriiccaa..  TThhee  ccoouunncciill  wwiillll  hhaavvee  tthhee  eexxppeerrttiissee  aanndd  ccaappaacciittyy  tthhaatt  ccoouulldd  
aassssiisstt  iinn  sseeccuurriinngg  ffuunnddiinngg..  IItt  wwoouulldd  bbee  uusseeffuull  ttoo  ssttaarrtt  bbyy  ppaarrttnneerriinngg  aann  OOEECCDD  aaccaaddeemmyy  
wwiitthh  aann  aaccaaddeemmyy  iinn  AAffrriiccaa  wwiitthh  rreessppeecctt  ttoo  ttrraaiinniinngg,,  ssttaaffff  ddeevveellooppmmeenntt,,  eexxcchhaannggee  ooff  
ccaappaacciittiieess  aanndd  sseeccuurriinngg  ffuunnddiinngg..  TThhee  aaddvviissoorryy  ccoouunncciill  wwoouulldd  sseerrvvee  aass  tthhee  mmeecchhaanniissmm  ffoorr  
ffaacciilliittaattiinngg  tthhiiss  pprroocceessss  aanndd  aaddvviissiinngg  oonn  cceerrttaaiinn  iissssuueess..  IInn  tthhaatt  wwaayy,,  tthhee  aaccaaddeemmyy  
eexxppeerriieennccee  ccoouulldd  bbee  iinnssttiittuuttiioonnaalliisseedd  aanndd  eexxppaannddeedd..  

  
→→  TThhiiss  wwoouulldd  ccoosstt  mmuucchh  ttoo  ffuunndd..  HHoowweevveerr,,  tthhee  pprrooppoosseedd  mmeennttoorriinngg  rreellaattiioonnsshhiipp  iiss  aa  ppoossiittiivvee  

ssuuggggeessttiioonn,,  aanndd  sshhoouulldd  bbee  ccoonnssiiddeerreedd  ffrroomm  tthhee  pprriissmm  ooff  eexxppeerriieennccee..  
  
→→  IItt  iiss  nnoott  cclleeaarr  tthhaatt  tthhiiss  wwoouulldd  bbee  aa  rroollee  ffoorr  tthhee  aaddvviissoorryy  ccoouunncciill..    
  
→→  TThheerree  wweerree  sseevveerraall  eelleemmeennttss  mmiissssiinngg  ffrroomm  tthhee  rreeccoommmmeennddaattiioonnss,,  iinncclluuddiinngg  tthhee  

mmeecchhaanniissmmss  ffoorr  mmuullttiippllee  lleevveellss  ooff  iinnfflluueennccee..  IItt  iiss  nnoott  cclleeaarr  wwhheetthheerr  tthhee  wwhhiittee  ppaappeerrss  aarree  
jjuusstt  iinntteerrnnaall  ppllaannnniinngg  ddooccuummeennttss..  
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→→  TThheerree  aarree  sseevveerraall  ddiiffffeerreenntt  mmeecchhaanniissmmss  ffoorr  iinnfflluueennccee,,  iinncclluuddiinngg  tthhee  aaddvviissoorryy  ccoouunncciillss  aanndd  

tthhee  wwhhiittee  ppaappeerrss..  
  
→→  AAtttteennddiinngg  mmeeeettiinnggss  ooff  mmiinniisstteerrss  ooff  sscciieennccee  aanndd  tteecchhnnoollooggyy  aanndd  ooff  TTWWAASS,,  ffoorr  eexxaammppllee,,  

wwoouulldd  bbee  aannootthheerr  mmeeaannss  ooff  iinnfflluueennccee..    
  
→→  TTWWAASS  ccoonnvveenneess  mmeeeettiinnggss  ooff  tthhee  mmiinniissttrriieess  ooff  sscciieennccee  aanndd  tteecchhnnoollooggyy  ffoorr  tthhee  GG7777  

ccoouunnttrriieess..  
  
→→  IIff  iitt  wweerree  ppoossssiibbllee  ttoo  ggeett  aann  ooppppoorrttuunniittyy  ttoo  mmaakkee  aa  pplleennaarryy  pprreesseennttaattiioonn  aatt  aa  TTWWAASS  

MMEEEETTIINNGG,,  iitt  wwoouulldd  bbee  ppoossssiibbllee  ttoo  ddeelliivveerr  aa  mmeessssaaggee..  MMeeeettiinnggss  ooff  tthhee  AAAAUU  ccoouulldd  bbee  uusseedd  
ttoo  rreeaacchh  uunniivveerrssiittyy  pprreessiiddeennttss  aanndd  rreeccttoorrss  aanndd  eennggaaggee  iinn  hhiigghh  lleevveell  iinntteerraaccttiioonnss..  OOtthheerr  
mmeecchhaanniissmmss  iinncclluuddee  aa  wweebb  pprreesseennccee  aanndd  YYoouuTTuubbee..  

  
→→  IInn  tthhee  AAffrriiccaann  ccoonntteexxtt,,  NNEEPPAADD  mmiigghhtt  bbee  aa  ssuuiittaabbllee  ccoouunntteerrppaarrtt  ffoorr  NNAASSAACC  iinn  pprroommoottiinngg  

tthhee  mmeessssaaggee  tthhaatt  SS&&TT  iiss  iimmppoorrttaanntt  ffoorr  ddeevveellooppmmeenntt..  
  
→→  NNAASSAACC  iiss  wwoorrkkiinngg  oonn  aann  MMooUU  ttoo  ccllaarriiffyy  rroolleess  aanndd  rreessppoonnssiibbiilliittiieess  bbeettwweeeenn  NNAASSAACC  aanndd  

ootthheerr  oorrggaanniissaattiioonnss..  NNAASSAACC  ccaann  wwoorrkk  tthhrroouugghh  AAMMCCOOSSTT,,  wwhhiicchh  wwoouulldd  bbee  uusseeffuull  eennttrryy  
ppooiinntt..  II  wwiillll  eennssuurree  tthhaatt  tthhiiss  iiss  ssttaatteedd  aass  ppaarrtt  ooff  NNAASSAACC’’ss  ccoollllaabboorraattiivvee  rroollee..  

  
→→  IInn  tthhee  iinn  AAmmeerriiccaann  hheemmiisspphheerree,,  tthhee  IInntteerrAAmmeerriiccaann  NNeettwwoorrkk  ooff  AAccaaddeemmiieess  ooff  SScciieenncceess  

((IIAANNAASS))  pprroovviiddeess  ggoooodd  lliinnkkss  wwiitthh  mmeemmbbeerr  ssttaatteess  ooff  tthhee  OOrrggaanniissaattiioonn  ooff  AAmmeerriiccaann  SSttaatteess  
((OOAASS)),,  wwhhiicchh  iinncclluuddeess  aallll  AAmmeerriiccaann  ssttaatteess  eexxcceepptt  CCuubbaa  ((aanndd  iitt  iiss  hhooppeedd  tthhaatt  tthhiiss  ssiittuuaattiioonn  
wwiillll  cchhaannggee))..  

  
→→  NNAASSAACC  hhoossttss  aann  aannnnuuaall  ccoonnffeerreennccee  ffoorr  yyoouunngg  sscciieennttiissttss..  TThhee  tthheemmee  ffoorr  22000099  wwiillll  bbee  SS&&TT  

eenntteerrpprriisseess  iinn  AAffrriiccaa..  IIff  wwee  ccoonnssiiddeerr  ooppeenn  ssoouurrccee  iinn  oorrddeerr  ttoo  ddeemmyyssttiiffyy  tthhee  ccoonncceepptt  ooff  hhaarrdd  
ccooppyy  jjoouurrnnaallss  aass  aa  mmeeaannss  ooff  eeaarrnniinngg  iinnccoommeess  ffoorr  iinnssttiittuuttiioonnss,,  tthhiiss  mmiigghhtt  bbee  aann  aavveennuuee  ffoorr  
aa  yyoouunngg  sscciieennttiissttss’’  ffoorruumm  ttoo  bbeeccoommee  aaccttiivvee..  NNAASSAACC  ffuunnddiinngg,,  hhoowweevveerr,,  oonnllyy  aalllloowwss  tthhee  
ssuuppppoorrtt  ooff  yyoouunngg  sscciieennttiissttss  ffrroomm  ssuubb--SSaahhaarraann  AAffrriiccaa..  IIff  CCOODDAATTAA  ffuunnddiinngg  wweerree  aavvaaiillaabbllee,,  
iitt  ccoouulldd  bbee  uusseedd  ttoo  aauuggmmeenntt  tthheessee  eeffffoorrttss..  

  
→→  TThhiiss  ccoouulldd  bbee  ccoonnssiiddeerreedd  ffoorr  tthhee  CCOODDAATTAA  22001100  mmeeeettiinngg..  
  
→→  WWee  wwoouulldd  lliikkee  yyoouunngg  sscciieennttiissttss,,  eessppeecciiaallllyy  wwoommeenn,,  ttoo  aatttteenndd..  
  
→→  NNAASSAACC  hhaass  nnoott  yyeett  ddeecciiddeedd  oonn  tthhee  tthheemmee  aanndd  vveennuuee  ffoorr  tthhee  22001100  ccoonnffeerreennccee  ffoorr  yyoouunngg  

sscciieennttiissttss,,  aanndd  tthheerree  iiss  tthhuuss  tthhee  ppoossssiibbiilliittyy  ooff  lliinnkkiinngg  iitt  wwiitthh  tthhee  CCOODDAATTAA  ccoonnffeerreennccee  iinn  
CCaappee  TToowwnn..  BBeettwweeeenn  5500  aanndd  6600  ppeeooppllee  uussuuaallllyy  aatttteenndd..  

  
→→  TTWWAASS  mmiigghhtt  aallssoo  bbee  aabbllee  ttoo  pprroovviiddee  ssoommee  ssuuppppoorrtt..  
  
→→  WWee  sshhoouulldd  bbrraaiinnssttoorrmm  hhooww  ttoo  ggeett  rreessoouurrcceess  ttoo  iimmpplleemmeenntt  ssoommee  ooff  tthheessee  iiddeeaass  aanndd  ttoo  uussee  

ssoommee  ooff  tthhee  oorrggaanniissaattiioonnss  rreepprreesseenntteedd  aatt  tthhee  pprreesseenntt  mmeeeettiinngg  aass  iimmpplleemmeennttiinngg  
oorrggaanniissaattiioonnss..  

  
→→  IItt  iiss  iimmppoorrttaanntt  ttoo  mmaapp  tthhee  oorrggaanniissaattiioonnss  aanndd  eessttaabblliisshh  tthheeiirr  rroolleess,,  iinncclluuddiinngg  tthhee  rroollee  ooff  

RReeddCCLLAARRAA..  TThhee  ddiissccuussssiioonn  hhaass  ffooccuusseedd  oonn  iinniittiiaattiivveess  ffoorr  AAffrriiccaa  aanndd  tthhee  CCaarriibbbbeeaann,,  bbuutt  
RReeddCCLLAARRAA  iiss  aa  LLaattiinn  AAmmeerriiccaann  iinniittiiaattiivvee..  WWee  aarree  kkeeeenn  ttoo  sshhaarree  oouurr  eexxppeerriieennccee  wwiitthh  
NNRREENNss,,  bbuutt  wwee  ssttiillll  hhaavvee  mmuucchh  ttoo  ddoo  iinn  tteerrmmss  ooff  ooppeenn  aacccceessss,,  aanndd  iitt  wwoouulldd  bbee  iimmppoorrttaanntt  
ttoo  ffoorrmmaalliissee  rreellaattiioonnsshhiippss  aanndd  wwoorrkk  ttooggeetthheerr..  
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→→  IIAAPP  hhaass  aa  lloonngg  lliisstt  ooff  oorrggaanniissaattiioonnss  iinn  tthhee  ffuullll  wwoorrkkppllaannss,,  wwhhiicchh  hhaavvee  nnoott  bbeeeenn  ddiissccuusssseedd..  
PPlleeaassee  llooookk  aatt  tthhee  lliisstt  aanndd  aadddd,,  ssuubbttrraacctt  oorr  mmooddiiffyy  tthhee  ccaatteeggoorriieess  ssoo  tthhaatt  wwee  ccoouulldd  uussee  tthhee  
iinnffoorrmmaattiioonn  ttoo  mmaapp  tthhee  rreellaattiioonnsshhiippss  aanndd  iiddeennttiiffyy  tthhee  oorrggaanniissaattiioonnss  wwee  nneeeedd  ttoo  wwoorrkk  wwiitthh  
oonn  tthhee  vvaarriioouuss  pprroojjeeccttss..  TThhee  lloonngg  lliisstt  iiss  uunnddiiffffeerreennttiiaatteedd  aanndd  ggeenneerriicc..  IItt  iiss  iimmppoorrttaanntt  ttoo  
iiddeennttiiffyy  tthhee  oorrggaanniissaattiioonnss  ttoo  iinntteerraacctt  wwiitthh  aass  wweellll  aass  tthhoossee  ttoo  bbee  iinnfflluueenncceedd..  

  
→→  II  wwoouulldd  ssuuggggeesstt  aassssiiggnniinngg  ttoo  ssoommeeoonnee  tthhee  ttaasskk  ooff  ddooiinngg  tthhee  mmaappppiinngg,,  ssiinnccee  mmaannyy  ooff  tthhee  

rreellaattiioonnsshhiippss  aarree  nnoott  cclleeaarrllyy  ddeeffiinneedd,,  lleeaaddiinngg  ttoo  ssoommee  ccoonnffuussiioonn..  
  
→→  IItt  mmaayy  bbee  nneecceessssaarryy  ttoo  mmaapp  tthhee  oorrggaanniissaattiioonnss  iinn  ddiiffffeerreenntt  ggrroouuppss  iinn  tteerrmmss  ooff  tthheeiirr  rroolleess,,  

ffoorr  eexxaammppllee,,  aass  ssppoonnssoorrss,,  ppaarrttnneerrss  oorr  aauuddiieennccee..  
  
→→  WWee  sshhoouulldd  mmaapp  iinn  tteerrmmss  ooff  wwhhaatt  wwee  wwaanntt  ttoo  aacchhiieevvee  tthhrroouugghh  aa  ccoonnsstteellllaattiioonn  ooff  

oorrggaanniissaattiioonnss..  
  
→→  IItt  wwoouulldd  bbee  ggoooodd  ttoo  hhyyppeerrlliinnkk  ttoo  eeaacchh  oorrggaanniissaattiioonn  iinn  tthhee  ddiiaaggrraamm,,  ssiinnccee  tthheerree  aarree  uusseeffuull  

ddeessccrriippttiioonnss  ooff  eeaacchh  oonn  tthheeiirr  wweebbssiitteess..  TThhiiss  wwoouulldd  bbee  aa  uusseeffuull  ttooooll..  
  
→→  II  wwiillll  uunnddeerrttaakkee  ttoo  pprroodduuccee  ssuucchh  aa  ddiiaaggrraamm..  
  
→→  WWee  mmuusstt  aavvooiidd  uunnffuunnddeedd  mmaannddaatteess..  
  

AAnnootthheerr  mmaajjoorr  ssuuggggeessttiioonn  iiss  ttoo  mmeerrggee  tthhee  ttwwoo  TTaasskk  GGrroouuppss  iinn  tthhee  aaddvviissoorryy  ccoouunncciill  
ffuunnccttiioonn  iinn  oorrddeerr  ttoo  aavvooiidd  hhaavviinngg  mmuullttiippllee  aaddvviissoorryy  ccoouunncciillss..  WWee  tthheerreeffoorree  nneeeedd  ttoo  eexxppaanndd  
tthhee  ssccooppee  ooff  tthhee  ttooppiicc..  WWee  aarree  uunnlliikkeellyy  ttoo  hhaavvee  tthhee  ssaammee  lleevveell  ooff  eexxppeerrttiissee  wwiitthh  tthhee  
nneettwwoorrkk  ffuunnccttiioonn  aass  wwiitthh  ooppeenn  aacccceessss  ppoolliiccyy  ffuunnccttiioonn..  TThhiiss  ssoommeewwhhaatt  ccoommpplliiccaatteess  tthhee  
mmaatttteerr,,  aass  tthheerree  aarree  ddiiffffeerreenntt  ttyyppeess  ooff  eexxppeerrttiissee  nneeeeddeedd..  TThhiiss  mmaayy  mmeeaann  tthhaatt  ttwwoo  ppeeooppllee  
aarree  nneeeeddeedd  ffrroomm  eeaacchh  iinnssttiittuuttiioonn,,  wwhhiicchh  mmiigghhtt  mmaakkee  tthhee  aaddvviissoorryy  ccoouunncciill  vveerryy  llaarrggee..  
HHoowweevveerr,,  wwee  ddoo  nnoott  wwaanntt  ttoo  ccrreeaattee  sseeppaarraattee  aaddvviissoorryy  ccoouunncciillss,,  oorr  ttoo  ggoo  tthhrroouugghh  tthhee  
pprroocceessss  ttwwiiccee..    

  
→→  CCoooorrddiinnaattiioonn  bbeettwweeeenn  tthhee  ffuunnccttiioonnss  ffoorr  tthhee  ttaasskk  ggrroouuppss  hhaass  ttoo  hhaappppeenn  aatt  ssoommee  ppooiinntt..  
  
→→  AAlltthhoouugghh  tthheerree  aarree  ddiissttiinncctt  iissssuueess  aanndd  eexxppeerrttiissee  rreellaatteedd  ttoo  tthhee  ttwwoo  TTaasskk  GGrroouuppss,,  tthheeyy  aarree  

aallssoo  vveerryy  rreellaatteedd..  WWee  wwaanntt  ppeeooppllee  ttoo  ttaallkk  ttooggeetthheerr  aanndd  tthhee  ttwwoo  ppeerrssppeeccttiivveess  ttoo  iinnffoorrmm  
eeaacchh  ootthheerr..  TThheessee  aarree  ssuubbssttaannttiivvee  rreeaassoonnss  ffoorr  mmeerrggiinngg  iinn  aa  ssiinnggllee  aaddvviissoorryy  ccoouunncciill..  WWee  
wwoouulldd  ssttiillll  nneeeedd  eexxppeerrttiissee  iinn  bbootthh  ttooppiiccss,,  aass  ssuucchh  eexxppeerrttiissee  iinn  aa  ssiinnggllee  ppeerrssoonn  wwoouulldd  bbee  
rraarree..  
  
AAnnootthheerr  iissssuuee  ttoo  aaddddrreessss  iiss  aaccaaddeemmyy  ppaarrttiicciippaattiioonn  vveerrssuuss  oouuttssiiddee  eexxppeerrtt  ppaarrttiicciippaattiioonn  oonn  
tthhee  aaddvviissoorryy  ccoouunncciillss..  PPrreessuummaabbllyy  wwee  nneeeedd  bbootthh..  

  
→→  WWee  wwaanntt  mmoorree  eexxppeerrttiissee  tthhaann  tthhee  aaccaaddeemmiieess  mmaayy  hhaavvee,,  aass  wweellll  aass  ggrroouunnddiinngg  iinn  tthhee  

aaccaaddeemmyy  ppeerrssppeeccttiivvee  ((iinn  tteerrmmss  ooff  pprroocceesssseess  aanndd  ppoolliiccyy  tthhaatt  tthhee  ppeeooppllee  wwoorrkkiinngg  iinn  
iinnffrraassttrruuccttuurree  mmaayy  nnoott  bbee  ffaammiilliiaarr  wwiitthh)),,  ssoo  tthhaatt  ppeeooppllee  wwoorrkk  ttooggeetthheerr  ttoowwaarrddss  tthhee  rriigghhtt  
aapppprrooaacchh..  

  
→→  WWoouulldd  tthhee  aaccaaddeemmiieess  nnoott  bbee  aabbllee  ttoo  ddrraaww  oonn  tthhee  rriigghhtt  rreessoouurrcceess??  
  
→→  AAccaaddeemmiieess  oofftteenn  ddoo  nnoott  kknnooww  wwhhaatt  tthheeyy  ddoo  nnoott  kknnooww..  II  hhaavvee  tthhee  ffoolllloowwiinngg  aaddddiittiioonnaall  

ccoommmmeennttss::    
  

IItt  mmaayy  wwoorrkk  ttoo  mmeerrggee  tthhee  aaddvviissoorryy  ccoouunncciillss  ffoorr  ooppeenn  rreeppoossiittoorriieess  aanndd  iinnffrraassttrruuccttuurree,,  
aalltthhoouugghh  tthheerree  aarree  ssoommee  ddiissttiinnccttllyy  ddiiffffeerreenntt  iissssuueess..  WWee  sshhoouulldd  aavvooiidd  hhaavviinngg  ttoooo  mmaannyy  
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ddiiffffeerreenntt  iissssuueess  ttoo  ddiissccuussss  aatt  tthhee  mmeeeettiinnggss  ooff  aann  aaddvviissoorryy  ccoouunncciill  ccoommpprriissiinngg  tthhee  ttwwoo  
ggrroouuppss,,  aass  tthhiiss  wwoouulldd  ddiilluuttee  eeffffoorrttss..    
  
WWee  hhaavvee  ttaallkkeedd  aabboouutt  iinnffrraassttrruuccttuurree  bbuutt  nnoott  aabboouutt  ccyybbeerr--iinnffrraassttrruuccttuurree,,  wwhhiicchh  iiss  aannootthheerr  
ccaatteeggoorryy  ooff  iinnffrraassttrruuccttuurraall  rreessoouurrcceess  tthhaatt  ddoo  nnoott  rreellaattee  ssppeecciiffiiccaallllyy  ttoo  ooppeenn  aacccceessss,,  
iinncclluuddiinngg  ccoommppuuttaattiioonnaall  rreessoouurrcceess  aanndd  sscciieennttiiffiicc  iinnssttrruummeennttaattiioonn..  IItt  mmaayy  tthheerreeffoorree  bbee  
nneecceessssaarryy  ttoo  bbrrooaaddeenn  tthhee  aaggeennddaa..  HHaavviinngg  aacccceessss  ttoo  iinnffoorrmmaattiioonn  iiss  ppoossiittiivvee,,  bbuutt  aa  
sscciieennttiisstt  tthhaatt  ddooeess  nnoott  hhaavvee  aacccceessss  ttoo  tthhee  ccyybbeerrttoooollss  wwoouulldd  ssttiillll  bbee  ccrriipppplleedd,,  aanndd  wwoouulldd  
nnoott  hhaavvee  tthhee  mmeeaannss  ttoo  aacccceessss  tthhee  ddaattaa..  

  
→→  AA  ppoossssiibbllee  ccoommpprroommiissee  wwoouulldd  bbee  ttoo  hhaavvee  aa  llaarrggee  aaddvviissoorryy  ccoouunncciill  wwiitthh  ttwwoo  

ssuubbccoommmmiitttteeeess..  
  
→→  TThhee  ddeessiiggnn  ooff  tthhee  aaddvviissoorryy  ccoouunncciillss  nneeeeddss  mmuucchh  mmoorree  wwoorrkk,,  aalltthhoouugghh  wwee  uunnddeerrssttaanndd  tthhaatt  

wwee  nneeeedd  aa  mmeecchhaanniissmm  ffoorr  iinnfflluueennccee  iinn  tthhee  ttwwoo  iimmppoorrttaanntt  aarreeaass  ooff  iinnffrraassttrruuccttuurree  aanndd  
ccoonntteenntt..  TThhee  IIAAPP  wwiillll  hhaavvee  ttoo  ggiivvee  ccoonnssiiddeerraattiioonn  ttoo  hhooww  ttoo  ttaakkee  tthhiiss  ffoorrwwaarrdd  oovveerr  tthhee  nneexxtt  
ffeeww  mmoonntthhss,,  aass  tthheerree  iiss  nnoott  eennoouugghh  ttiimmee  ttoo  ddiissccuussss  tthhee  iissssuueess  iinn  mmoorree  ddeettaaiill  aatt  tthhiiss  
mmeeeettiinngg..    

  
ØØ  WWee  aallssoo  nneeeedd  ttoo  ccoosstt  tthhee  aaddvviissoorryy  ccoouunncciill  ffuunnccttiioonn..  
  
55..  SSEESSSSIIOONN  FFIIVVEE::  SSUUMMMMAARRYY  RREEPPOORRTTSS  OOFF  TTAASSKK  GGRROOUUPP  BBRREEAAKKAAWWAAYY  RREEPPOORRTTSS  

BBYY  TTAASSKK  GGRROOUUPP  CCHHAAIIRRSS  AANNDD  RRAAPPPPOORRTTEEUURRSS  
  CChhaaiirr::  PPrrooff..  MMiicchhaaeell  CClleegggg  ((UUSS  NNAASS))  
  
55..11  RReeppoorrtt  ooff  TTaasskk  GGrroouupp  AA  oonn  DDiiggiittaall  KKnnoowwlleeddggee  IInnffrraassttrruuccttuurree  ((PPrrooff..  DDoonn  RRiilleeyy))  
  
MMoosstt  ooff  tthhee  ggrroouunndd  wwaass  ccoovveerreedd  iinn  PPrrooff..  DDoonn  RRiilleeyy’’ss  rreeppoorrtt,,  wwhhiicchh  iiss  ppoosstteedd  oonn  iinn  tthhee  wwiikkii..    
  
PPrrooff..  RRiilleeyy  mmeennttiioonneedd  tthhee  ffoolllloowwiinngg  aaddddiittiioonnaall  iissssuueess::  
WWhhoo  wwrriitteess  tthhee  wwhhiittee  ppaappeerr  ffoorr  tthhee  TTaasskk  GGrroouupp??  HHee  aassssuummeedd  tthhee  ttaasskk  ggrroouupp  ((nnoott  tthhee  aaddvviissoorryy  
ccoouunncciill))  sshhoouulldd  wwrriittee  tthhee  wwhhiittee  ppaappeerr,,  wwhhiicchh  wwoouulldd  iimmppllyy  tthhaatt  tthhiiss  aaccttiivviittyy  sshhoouulldd  ffoorrmm  ppaarrtt  ooff  tthhee  
wwoorrkk  ppllaann..  
  
IItt  wwaass  pprrooppoosseedd  tthhaatt  tthhee  hheeaadd  ooff  CCKKLLNN  sshhoouulldd  bbee  iinnvvoollvveedd  aanndd  sshhoouulldd  ppaarrttiicciippaattee  iinn  tthhee  
ddiissccuussssiioonnss..  
  
TThhee  IIAAPP  hhaadd  aasskkeedd  wwhheetthheerr  tthhee  pprrooggrraammmmeess  hhaadd  lleedd  ttoo  aannyy  ssttaatteemmeenntt..  IInn  rreessppoonnssee,,  tthhee  TTaasskk  
GGrroouupp  hhaadd  ccoonnssiiddeerreedd  aa  ppoossssiibbllee  ssttaatteemmeenntt  ttoo  tthhee  IIAAPP  ffoorr  aaddooppttiioonn  bbyy  tthhee  TTaasskk  GGrroouupp  ttoo  tthhee  
eeffffeecctt  tthhaatt  MMrr  UUhhlliirr  aanndd  MMrr  CCoohheenn  wwoouulldd  ccoonnttiinnuuee  eexxppaannddiinngg  oonn  tthhee  ddrraafftt  ddooccuummeenntt  aanndd  ppllaaccee  iitt  
oonn  tthhee  wwiikkii  ffoorr  ddiissccuussssiioonn  aanndd  rreessppoonnssee..  
  
IItt  wwaass  nnootteedd  tthhaatt  tthhee  ssttaatteemmeenntt  sshhoouulldd  iinnddiiccaattee  tthhee  ttaarrggeett  aauuddiieennccee  ooff  tthhee  pprrooggrraammmmee..  
  
55..22  RReeppoorrtt  ooff  TTaasskk  GGrroouupp  BB  oonn  DDiiggiittaall  KKnnoowwlleeddggee  RReessoouurrcceess  
  
FFoouurr  ttooppiiccss  wweerree  ddiissccuusssseedd..  TThhee  ffiifftthh  ttooppiicc  wwaass  tthhee  aaddvviissoorryy  ccoouunncciill..  
  
BB..11    DDiiggiittiissaattiioonn  ooff  AAnnaalloogguuee  RReessoouurrcceess  
  
TThheerree  hhaadd  bbeeeenn  sseevveerraall  pprreesseennttaattiioonnss  oonn  tthhee  ttooppiicc  ooff  tthhee  ddiiggiittiissaattiioonn  ooff  aannaalloogguuee  rreessoouurrcceess  ffrroomm  
wwhhiicchh  lleessssoonnss  ccoouulldd  bbee  lleeaarrnntt::  
  
HHeennddaa  vvaann  ddeerr  BBeerrgg  ((NNaattiioonnaall  RReesseeaarrcchh  FFoouunnddaattiioonn))  
HHeennddaa  vvaann  ddeerr  BBeerrgg  ((NNaattiioonnaall  RReesseeaarrcchh  FFoouunnddaattiioonn))  hhaadd  ggiivveenn  aa  pprreesseennttaattiioonn  oonn  aann  NNRRFF  PPrroojjeecctt  
oonn  DDiiggiittiissaattiioonn  aanndd  DDaattaa  PPrreesseerrvvaattiioonn,,  wwhhiicchh  hhaadd  ccoonndduucctteedd  aa  nnaattiioonnaall  aauuddiitt  ooff  ddiiffffeerreenntt  ttyyppeess  ooff  
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hhiigghh  vvaalluuee  iinnffoorrmmaattiioonn  aanndd  mmeeddiiaa  tthhaatt  nneeeedd  ttoo  bbee  ddiiggiittiisseedd..  TThhee  eexxppeerriieennccee  ooff  tthhaatt  pprroojjeecctt  ccoouulldd  
bbee  vvaalluuaabbllee  ffoorr  aannyy  ootthheerr  oorrggaanniissaattiioonn  oorr  ccoouunnttrryy  tthhaatt  wwiisshheess  ttoo  ccoonndduucctt  aa  ssiimmiillaarr  aaccttiivviittyy..  TThhee  
pprreesseennttaattiioonn  hhaadd  ccoovveerreedd  tthhee  oobbjjeeccttiivveess,,  mmeetthhooddoollooggyy  aanndd  oouuttccoommeess  ooff  tthhee  aauuddiitt,,  wwhhiicchh  hhaadd  
mmaaddee  uussee  ooff  aa  ffiivvee--ppaarrtt  qquueessttiioonnnnaaiirree  eennqquuiirriinngg  aabboouutt::  ((11))  tthhee  mmaannaaggeemmeenntt  aanndd  ggoovveerrnnaannccee  ooff  
tthhee  iinnssttiittuuttiioonn  tthhaatt  hhoouusseess  tthhee  ddaattaa;;  ((22))  aa  ddeessccrriippttiioonn  ooff  tthhee  ccoolllleeccttiioonnss  ttoo  bbee  ddiiggiittiisseedd;;  ((33))  tthhee  
aavvaaiillaabbllee  rreessoouurrcceess  iinn  tthhee  ffoorrmm  ooff  sskkiillllss,,  tteecchhnnoollooggyy  aanndd  ffuunnddiinngg;;  ((44))  ssuussttaaiinnaabbiilliittyy  aanndd  
pprreesseerrvvaattiioonn;;  aanndd  ((55))  lleessssoonnss  lleeaarrnntt  iinn  ddiiggiittiissiinngg  tthhee  ccoolllleeccttiioonnss..  AA  ssttaakkeehhoollddeerr  wwoorrkksshhoopp  hhaadd  bbeeeenn  
ccoonnvveenneedd  ffoorr  aallll  tthhee  ppaarrttiieess  tthhaatt  hhaadd  ccoonnttrriibbuutteedd  ttoo  tthhee  ddaattaabbaassee..  TThhee  aauuddiitt  rreeppoorrtt  wwaass  uunnddeerr  
rreevviieeww  aatt  tthhee  NNRRFF  bbeeffoorree  bbeeiinngg  ssuubbmmiitttteedd  ttoo  tthhee  CCaarrnneeggiiee  FFoouunnddaattiioonn..  TThhee  ttooppiiccss  iinn  tthhee  rreeppoorrtt  
iinncclluuddeedd  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  aa  ddiiggiittiissaattiioonn  ffrraammeewwoorrkk  aanndd  ppoolliicciieess  ffoorr  pprriioorriittiissaattiioonn,,  tthhee  sseettttiinngg  uupp  
ooff  aa  ddiiggiittiissaattiioonn  cceennttrree  ((wwiitthh  aann  eemmpphhaassiiss  oonn  ssuussttaaiinnaabbiilliittyy))  aass  wweellll  aass  tthhee  iimmppoorrttaannccee  ooff  ttrraaiinniinngg  
((wwhhiicchh  iitt  wwaass  rreeccoommmmeennddeedd  sshhoouulldd  bbee  ddoonnee  oonnllyy  aafftteerr  tthhee  tteecchhnniiccaall  iinnffrraassttrruuccttuurree  wwaass  aavvaaiillaabbllee))..  
TThhee  aauuddiitt  hhaadd  ccoovveerreedd  mmoossttllyy  hheerriittaaggee  aanndd  ccuullttuurraall  mmaatteerriiaall  rraatthheerr  tthhaann  SS&&TT  ddaattaa  aanndd  
iinnffoorrmmaattiioonn..  MMoorree  ddeettaaiilleedd  iinnffoorrmmaattiioonn  iiss  aavvaaiillaabbllee  aatt  ssttaarrddaattaa..nnrrff..aacc..zzaa..//hhttmmll//ddaattaabbaassee..hhttmmll..  
  
DDrr  NNoohhaa  AAddllyy  ((LLiibbrraarryy  ooff  AAlleexxaannddrriiaa))  
DDrr  NNoohhaa  AAddllyy  ((LLiibbrraarryy  ooff  AAlleexxaannddrriiaa))  hhaadd  ggiivveenn  aa  pprreesseennttaattiioonn  oonn  lleessssoonnss  lleeaarrnneedd  wwiitthh  rreessppeecctt  ttoo  
ddiiggiittiissaattiioonn  oovveerr  tthhee  llaasstt  ssiixx  yyeeaarrss  aass  ppaarrtt  ooff  tthhee  MMiilllliioonn  BBooookk  pprroojjeecctt  aanndd  llaatteerr  wwiitthh  tthheesseess  aanndd  
ddiisssseerrttaattiioonnss..  TThhee  MMiilllliioonn  BBooookk  pprroojjeecctt  hhaadd  ssttaarrtteedd  ssiixx  yyeeaarrss  pprreevviioouussllyy  wwiitthh  oonnee  ssccaannnneerr  aanndd  ttwwoo  
ppeeooppllee  aanndd  ccuurrrreennttllyy  ddeeppllooyyeedd  tteenn  ssccaannnneerrss  aanndd  112200  ppeeooppllee  wwoorrkkiinngg  ttwwoo  sshhiiffttss  aa  ddaayy,,  sseevveenn  ddaayyss  
aa  wweeeekk..  TThhee  rreeccoommmmeennddaattiioonnss  ffrroomm  tthhaatt  eexxppeerriieennccee  iinncclluuddeedd  ssttaarrttiinngg  ssmmaallll  aanndd  bbuuiillddiinngg  uuppoonn  tthhee  
iinniittiiaall  ffoouunnddaattiioonn;;  tthhee  nneeeedd  ttoo  wwoorrkk  wwiitthh  tthhee  oowwnneerrss  ooff  tthhee  pprriinntt  iinnffoorrmmaattiioonn;;  uussiinngg  fflleexxiibbllee  
mmeettaaddaattaa  ffoorr  ddiiffffeerreenntt  ttyyppeess  ooff  iinnffoorrmmaattiioonn;;  aacckknnoowwlleeddggiinngg  tthhaatt  eeaacchh  sstteepp  aalloonngg  tthhee  wwaayy  mmaayy  bbee  
ddiiffffeerreenntt  ffoorr  eeaacchh  ttyyppee  ooff  iinnffoorrmmaattiioonn,,  nneecceessssiittaattiinngg  aa  mmoodduullaarr  wwoorrkkffllooww  ((tthhee  ffoorrmmaatt  ooff  wwhhiicchh  iiss  
aavvaaiillaabbllee  ffrroomm  tthhee  LLiibbrraarryy  iinn  aa  wwiikkii));;  tthhee  iimmppoorrttaannccee  ooff  ttrraaiinniinngg  ((wwhhiicchh  iiss  aavvaaiillaabbllee  ffrroomm  eexxppeerrttss  aatt  
tthhee  LLiibbrraarryy));;  tthhee  nneeeedd  ttoo  iinntteeggrraattee  tthhee  ddiiggiittiissaattiioonn  wwiitthh  tthhee  rreeppoossiittoorryy;;  aanndd  tthhee  ffaacctt  tthhaatt  tthhee  
mmaannaaggeemmeenntt  ooff  ddaattaa  sseettss  ppoosseess  ssppeecciiaall  pprroobblleemmss,,  ssiinnccee  tthheeyy  aarree  vveerryy  ddiiffffeerreenntt  ffrroomm  tteexxtt  aanndd  
vviiddeeoo  mmaatteerriiaall..    
  
TThhee  mmooddeellss  ooff  tthhee  MMiilllliioonn  BBooookk  pprroojjeecctt  aanndd  tthhee  WWoorrlldd  DDiiggiittaall  LLiibbrraarryy  ((WWDDLL))  hhaadd  bbeeeenn  ccoommppaarreedd..  
TThhee  MMiilllliioonn  BBooookk  pprroojjeecctt  iiss  ddeecceennttrraalliisseedd,,  iinn  tthhaatt  eeaacchh  cceennttrree  hhaass  iittss  oowwnn  rreeppoossiittoorryy,,  bbuuiillddiinngg  uupp  aa  
sseett  ooff  iimmaaggeess  aanndd  aa  sseett  ooff  mmeettaaddaattaa..  TThhiiss  lliimmiittss  tthhee  ffaacciilliittyy  aanndd  aaddddeedd  vvaalluuee;;  ffoorr  eexxaammppllee,,  ffuullll  tteexxtt  
sseeaarrcchheess  oonn  tthhee  wwhhoollee  ccoolllleeccttiioonn  aarree  nnoott  ppoossssiibbllee..    
  
TThhee  LLiibbrraarryy  ooff  AAlleexxaannddrriiaa  iiss  aassssiissttiinngg  wwiitthh  tthhee  WWoorrlldd  DDiiggiittaall  LLiibbrraarryy  ((aann  iinniittiiaattiivvee  ooff  tthhee  UUSS  LLiibbrraarryy  
ooff  CCoonnggrreessss  uunnddeerr  tthhee  UUNNEESSCCOO  uummbbrreellllaa)),,  wwhhiicchh  hhaadd  bbeeeenn  lliivvee  ssiinnccee  2211  AApprriill  22000099..  IInn  ccoonnttrraasstt  
ttoo  tthhee  MMiilllliioonn  BBooookk  pprroojjeecctt  mmooddeell,,  tthhee  WWDDLL  rreelliieess  oonn  aa  cceennttrraalliisseedd  rreeppoossiittoorryy  wwiitthh  ccoommmmoonn  
ssttaannddaarrddss  aanndd  uunniiffyyiinngg  mmeettaaddaattaa  tthhaatt  ccaann  bbee  rreepplliiccaatteedd  iinn  mmaannyy  ppllaacceess..  TThhiiss  mmaakkeess  tthhee  
aarrcchhiitteeccttuurree  vveerryy  ccoommpplleexx,,  aanndd  aa  ssuussttaaiinnaabbllee  mmooddeell  iiss  ssttiillll  bbeeiinngg  ddeevveellooppeedd..  HHoowweevveerr,,  tthheerree  iiss  
ggrreeaatteerr  ppootteennttiiaall  ffoorr  aaddddeedd  vvaalluuee  wwiitthh  ssuucchh  aa  mmooddeell  tthhaann  wwiitthh  aa  ssiimmppllee  ppoorrttaall..  TThheessee  ttwwoo  mmooddeellss  
hhaavvee  ddiiffffeerreenntt  rreeqquuiirreemmeennttss  aanndd  aarrcchhiitteeccttuurree  ddeessiiggnn,,  wwiitthh  ddiiffffeerreenntt  ccoossttss  aanndd  bbeenneeffiittss,,  wwhhiicchh  aannyy  
nneeww  iinniittiiaattiivvee  sshhoouulldd  wweeiigghh  uupp  iinn  rreellaattiioonn  ttoo  tthhee  nneeeeddss  aanndd  ttaarrggeett  aauuddiieennccee  iitt  iiss  ttrryyiinngg  ttoo  sseerrvvee..  
  
SScciieennccee  ssuuppeerrccoouurrssee  lleeccttuurreess  ((oonn  ttooppiiccss  ssuucchh  aass  hheeaalltthh,,  aaggrriiccuullttuurree,,  eennvviirroonnmmeenntt  aanndd  
eennggiinneeeerriinngg))  mmaayy  rreepprreesseenntt  aann  ooppppoorrttuunniittyy  ffoorr  ccoollllaabboorraattiioonn  wwiitthh  tthhee  IIAAPP..  
  
TThhee  TTaasskk  GGrroouupp  iiss  pprroommoottiinngg  tthhee  ffoolllloowwiinngg  pprroojjeeccttss::  
  
BB..11..aa  UUggaannddaann  NNaattiioonnaall  AAccaaddeemmyy  ooff  SScciieenncceess  ((UUNNAASS))  PPrroojjeecctt  oonn  DDiiggiittiissaattiioonn  aanndd  OOIIRR  aanndd  
DDaattaabbaassee  
  
WWhhaatt::  TThhee  pprrooppoosseedd  pprroojjeecctt  wwoouulldd  eennttaaiill  tthhee  ddiiggiittiissaattiioonn  ooff  hheeaalltthh  ddaattaa  aanndd  iinnffoorrmmaattiioonn  iinn  
UUggaannddaa,,  aanndd  tthhee  ccrreeaattiioonn  ooff  aann  ooppeenn  aacccceessss  oonnlliinnee  rreeppoossiittoorryy  wwhheerree  tthhee  ddiiggiittiisseedd  iinnffoorrmmaattiioonn  
wwoouulldd  bbee  ddeeppoossiitteedd  aanndd  oonnee  oorr  mmoorree  ddaattaabbaasseess  tthhaatt  wwoouulldd  bbee  ccrreeaatteedd  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  tthhee  
ddiiggiittiissaattiioonn..  
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WWhhyy::  TThhee  rraattiioonnaallee  ffoorr  tthhee  pprroojjeecctt  wwaass  mmoottiivvaatteedd  bbyy  PPaauull  NNaammppaallaa  ooff  UUNNAASS,,  wwhhoo  hhaadd  aaggrreeeedd  ttoo  
lleeaadd  tthhee  pprroojjeecctt..  UUNNAASS  iiss  ffooccuusseedd  oonn  SS&&TT  ddaattaa  aanndd  iinnffoorrmmaattiioonn  aanndd  ssuuppppoorrtt  ooff  eevviiddeennccee--bbaasseedd  
ppoolliiccyy  mmaakkiinngg  wwiitthh  NNAASSAACC  aanndd  tthhrroouugghh  tthhee  AASSAADDII  pprroojjeecctt..  DDiiggiittiissaattiioonn  ooff  ssuucchh  iinnffoorrmmaattiioonn  tthhaatt  iiss  
ccuurrrreennttllyy  oonnllyy  iinn  pprriinntt  ffoorrmm  wwoouulldd  bbee  vveerryy  uusseeffuull  ttoo  ssuuppppoorrtt  rreesseeaarrcchh  aanndd  ddeecciissiioonn--mmaakkiinngg  
oobbjjeeccttiivveess..  AAnn  ooppeenn  aacccceessss  ddaattaabbaassee  ooff  tthhee  rreessuullttiinngg  ddiiggiittiisseedd  ccoonntteenntt  iiss  nneeeeddeedd  ttoo  aavvooiidd  
dduupplliiccaattiioonn  ooff  eeffffoorrtt  aanndd  ssuuppppoorrtt  rreesseeaarrcchh  aanndd  aapppplliiccaattiioonnss..  TThheerree  wwaass  aa  pprriioorr  pprroojjeecctt  wwiitthh  tthhee  UUSS  
NNaattiioonnaall  IInnssttiittuutteess  ooff  HHeeaatthh  oonn  mmaallaarriiaa  rreeccoorrddss,,  bbuutt  tthhiiss  eennccoouunntteerreedd  pprroobblleemmss..  OOtthheerr  ppootteennttiiaall  
aarreeaass  ooff  iinntteerreesstt  aarree  aaggrriiccuullttuurraall  aanndd  ssoocciioo--eeccoonnoommiicc  iinnffoorrmmaattiioonn..  
  
UUNNAASS  aallssoo  rruunnss  aa  FFoorruumm  oonn  HHIIVV//AAIIDDSS  wwiitthh  tthhee  UUggaannddaa  AAIIDDSS  CCoommmmiissssiioonn..  UUNNAASS  hhaass  iiddeennttiiffiieedd  
tthhee  sscciieennttiissttss  iinn  tthhee  ccoouunnttrryy  ddeeaalliinngg  wwiitthh  aallll  aassppeeccttss  ooff  tthhee  ddiisseeaassee,,  aanndd  ddeevveellooppeedd  aa  ddaattaabbaassee  ooff  
tthheessee  eexxppeerrttss..  UUNNAASS  ccaann  bbuuiilldd  oonn  tthhiiss  ssuucccceessss  wwiitthh  rreessppeecctt  ttoo  ddaattaa  oonn  ootthheerr  aarreeaass  ooff  hheeaalltthh..  TThhee  
AAccaaddeemmyy  ccaann  wwoorrkk  wwiitthh  tthhee  UUggaannddaann  NNaattiioonnaall  CCoouunncciill  ffoorr  SS&&TT..  TThhee  aaddvvaannttaaggee  iiss  tthhaatt  UUNNAASS  aanndd  
tthhee  nnaattiioonnaall  SS&&TT  ccoommmmuunniittyy  ccaann  uussee  tthhiiss  iinnffoorrmmaattiioonn  ffoorr  rreessoouurrccee  aallllooccaattiioonn  aanndd  ppllaannnniinngg..  
FFuurrtthheerr  ddeettaaiill  oonn  tthhee  pprroojjeecctt  iiss  aavvaaiillaabbllee  aatt  wwwwww..uuggaannddaannaattiioonnaallaaccaaddeemmyy..oorrgg..  
  
WWhhoo::  PPaauull  NNaammppaallaa  ((UUNNAASS))  aaggrreeeedd  ttoo  lleeaadd  tthhiiss  pprroojjeecctt  aatt  UUNNAASS..  FFoorr  tthhee  ddiiggiittiissaattiioonn  ppaarrtt,,  NNoohhaa  
AAddllyy  aatt  AAlleexxaannddrriiaa  LLiibbrraarryy,,  NN..  BBaallaakkrriisshhnnaann  aatt  IIIISS,,  PPaatt  LLiibbeerrttrraauu  ooff  DDIISSAA  aanndd  CCAASS  aaggrreeeedd  ttoo  
pprroovviiddee  ttrraaiinniinngg  aanndd  aaddvviiccee..  DDaaiissyy  SSeelleemmaattsseellaa  aanndd  HHeennddaa  vvaann  ddeerr  BBeerrgg  ooff  NNRRFF  ccaann  pprroovviiddee  
ssoommee  ggeenneerraall  gguuiiddaannccee,,  eessppeecciiaallllyy  oonn  tthhee  pprrooppoossaall  aanndd  pprroocceessss  qquueessttiioonnss..  AAllssoo,,  tthhee  DDiiggiittaall  
LLiibbrraarryy  FFeeddeerraattiioonn  ((DDLLFF))  hhaass  rreelleevvaanntt  iinnffoorrmmaattiioonn  rreessoouurrcceess  iinn  tthhiiss  aarreeaa..  SSeeee  PPrroojjeecctt  BB..22..aa..  ffoorr  
oorrggaanniissaattiioonnss  aassssiissttiinngg  wwiitthh  tthhee  OOIIRR  aanndd  ddaattaabbaassee  ffuunnccttiioonnss..  NNAASS  ssttaaffff  wwiillll  aassssiisstt  wwiitthh  tthhee  UUNNAASS  
pprrooppoossaall,,  aass  wwiillll  tthhee  ootthheerrss  iiddeennttiiffiieedd  iinn  tthhee  ggrroouupp  aabboovvee..  
  
HHooww::  TToo  bbee  ddeevveellooppeedd  tthhrroouugghh  tthhee  pprrooppoossaall..  LLiinnkk  ttoo  ddiiggiittiissaattiioonn  rreessoouurrcceess  ((ffoorr  eexxaammppllee,,  aatt  DDLLFF))..  
WWhhaatt  aarree  tthhee  ccrriitteerriiaa  ffoorr  ddiiggiittiissiissaattiioonn??  TThheerree  iiss  aa  nneeeedd  ttoo  aaddvvooccaattee  ffoorr  hhiigghh  vvaalluuee  ddiiggiittiissaattiioonn  
eeffffoorrttss..  SSeeee  tthhee  NNRRFF  ddiiggiittiissaattiioonn  pprroojjeecctt..  
  
WWhheerree::  IInn  UUggaannddaa  wwiitthh  UUNNAASS  lleeaadd  aanndd  ssuuppppoorrtt  ffrroomm  aaccaaddeemmiieess  aanndd  ootthheerr  oorrggaanniissaattiioonnss  wwiitthh  
ssuucchh  eexxppeerrttiissee  iinn  SSoouutthh  AAffrriiccaa,,  EEggyypptt,,  IInnddiiaa,,  CChhiinnaa  aanndd  tthhee  UUSS..  
  
WWhheenn::  UUNNAASS  wwiillll  ddeevveelloopp  tthhee  pprrooppoossaall  oovveerr  tthhee  nneexxtt  tthhrreeee  mmoonntthhss  aanndd  ggeett  iitt  ffuunnddeedd  wwiitthhiinn  tthhee  
nneexxtt  yyeeaarr..  TThhee  ssuucccceessssiivvee  ddrraaffttss  ooff  tthhee  pprrooppoossaall  wwoouulldd  bbee  sshhaarreedd  wwiitthh  iinntteerreesstteedd  ppaarrttiieess  ffoorr  
ccoommmmeenntt  ttoo  iinnffoorrmm  ffuurrtthheerr  rreeffiinneemmeenntt  ooff  tthhee  pprrooppoossaall..    
  
BB22..  OOppeenn  IInnssttiittuuttiioonnaall  RReeppoossiittoorriieess  ((OOIIRRss))  
  
BB..22..aa  JJaacckkiiee  OOllaanngg,,  NNAASSAACC  
  
WWhhaatt::  OOIIRR  ffoorr  NNAASSAACC  mmeemmbbeerr  aaccaaddeemmiieess..    
  
WWhhyy::  NNAASSAACC  pprroovviiddeess  aa  ffoorruumm  ffoorr  mmeemmbbeerr  aaccaaddeemmiieess  ttoo  eemmppoowweerr  tthhee  mmeemmbbeerrss,,  ddeevveelloopp  
eevviiddeennccee--bbaasseedd  aaddvviiccee  ttoo  ggoovveerrnnmmeennttss,,  aanndd  iissssuuee  jjooiinntt  ppoolliiccyy  ssttaatteemmeennttss..  IItt  iiss  aallssoo  ttrryyiinngg  ttoo  
iimmpprroovvee  iittss  wweebb  pprreesseennccee  aanndd  ssttrreennggtthheenn  lliinnkkss  wwiitthh  iittss  ppaarrttnneerrss  oouuttssiiddee  tthhee  nneettwwoorrkk..  AAnn  OOIIRR  ccaann  
pprroommoottee  tthhee  wwoorrkk  pprroodduucctt  ooff  iittss  mmeemmbbeerrss,,  ssuuppppoorrtt  tthhee  NNAASSAACC  aanndd  mmeemmbbeerr  ssttrraatteeggiicc  ppllaann  aanndd  
ggooaallss,,  aanndd  ddeevveelloopp  aa  ccoolllleeccttiioonn  ooff  uusseeffuull  ssuuppppoorrttiinngg  iinnffoorrmmaattiioonn..  TThhee  OOIIRR  ccaann  aallssoo  sshhoowwccaassee  
AAffrriiccaann  sscciieennccee  iinn  NNAASSAACC  aanndd  mmeemmbbeerrss’’  pprriioorriittyy  aarreeaass,,  iinn  lliigghhtt  ooff  tthhee  kknnoowwlleeddggee  ddiivviiddee..  
  
WWhheerree::  NNAASSAACC  iinn  NNaaiirroobbii  aanndd  aallll  mmeemmbbeerr  aaccaaddeemmiieess  iinn  ootthheerr  AAffrriiccaann  nnaattiioonnss..  
  
WWhhoo::  NNAASSAACC  wwiillll  aallssoo  ddeevveelloopp  aa  pprrooppoossaall  wwiitthh  tthhee  aassssiissttaannccee  ooff  eeIIFFLL,,  wwhhiicchh  wwiillll  bbee  aa  vvaalluuaabbllee  
ccoonnssuullttaattiioonn,,  ggiivveenn  tthhee  eexxppeerrttiissee  ooff  eeIIFFLL  ffrroomm  ssiimmiillaarr  kkiinnddss  ooff  pprroojjeeccttss  tthhrroouugghhoouutt  tthhee  wwoorrlldd..  OOtthheerr  
ppaarrttiieess  wwiillll  aassssiisstt  iinn  ddeevveellooppiinngg  tthhee  pprrooppoossaall,,  iinncclluuddiinngg  IIBBIICCTT,,  NNAASS  aanndd  AASSSSAAff..  
  
WWhheenn::  TThhee  pprroojjeecctt  sshhoouulldd  ssttaarrtt  bbyy  lliinnkkiinngg  ttoo  ootthheerr  iinnffoorrmmaattiioonn  wwhheenn  tthhee  NNAASSAACC  ppoorrttaall  bbeeccoommeess  
ooppeerraattiioonnaall  iinn  JJuunnee  22000099..  NNAASSAACC  wwiillll  ddeevveelloopp  aa  pprrooppoossaall  iinn  tthhee  nneexxtt  tthhrreeee  mmoonntthhss  ffoorr  ffuunnddiinngg  tthhee  
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ddeevveellooppmmeenntt  ooff  aann  OOIIRR..  IItt  wwiillll  aallssoo  ddeevveelloopp  aa  ppllaann  ffoorr  iimmpplleemmeennttiinngg  ssuucchh  aann  OOIIRR  iinn  ttwwoo  oorr  mmoorree  
pphhaasseess..  
  
HHooww::  TToo  bbee  ddeetteerrmmiinneedd,,  tthhrroouugghh  tthhee  ffuunnddiinngg  pprrooppoossaall  aanndd  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ppllaann..  
  
BB..22..bb  AAlleejjaannddrroo  CCaabbaalllleerroo  RRiivveerroo  ((AACCCC//CCaarriibbbbeeaann  SScciieennttiiffiicc  UUnniioonn,,  CCSSUU))  aanndd  PPrrooff..  RRoobbeerrtt  
LLaannccaasshhiirree  ((CCaarriibbbbeeaann  AAccaaddeemmyy  ooff  SScciieenncceess,,  CCAASS))  
  
  
WWhhaatt::  OOIIRR  IInnffrraassttrruuccttuurree  NNeettwwoorrkk..  IItt  hhaadd  bbeeeenn  aaggrreeeedd  ttoo  mmeerrggee  tthhee  AACCCC//CCSSUU  aanndd  CCAASS  
pprrooppoossaallss  ffoorr  ooppeenn  iinnssttiittuuttiioonnaall  rreeppoossiittoorriieess..    
  
WWhhyy::  AAlleejjaannddrroo  CCaabbaalllleerroo  RRiivveerroo  hhaadd  ddrraafftteedd  aa  pprrooppoossaall,,  wwhhiicchh  wwoouulldd  bbee  ssuubbmmiitttteedd  ttoo  tthhee  IIAAPP  bbyy  
tthhee  ddeeaaddlliinnee  ooff  2299  MMaayy  22000099..  AA  ssiimmiillaarr  pprrooppoossaall  wwoouulldd  bbee  ssuubbmmiitttteedd  ttoo  NNAASSAACC,,  ccoooorrddiinnaattiinngg  wwiitthh  
eeIIFFLL  ttoo  ddeevveelloopp  aa  pprrooppoossaall  ffoorr  ffuunnddiinngg  bbyy  ootthheerr  ffoouunnddaattiioonnss  aanndd  ddeevveellooppmmeenntt  oorrggaanniissaattiioonnss..  
  
WWhheerree::  CCaarriibbbbeeaann  aanndd  CCeennttrraall  AAmmeerriiccaann  rreeggiioonn..  
  
WWhhoo::  AACCCC,,  CCSSUU,,  CCAASS,,  mmeemmbbeerr  aaccaaddeemmiieess,,  IIAANNAASS,,  NNAASS,,  IIBBIICCTT,,  RReeddCCLLAARRAA,,  eeIIFFLL,,  aanndd  ootthheerr  
OOIIRR  oorrggaanniissaattiioonnss  aanndd  eexxppeerrttss..  TThhee  pprroojjeecctt  nneeeeddss  ttoo  bbee  ccoooorrddiinnaatteedd  wwiitthh  tthhee  CCKKLLNN..  
  
WWhheenn::  TThhee  iinniittiiaall  pprrooppoossaall  iiss  ttoo  bbee  ssuubbmmiitttteedd  ttoo  tthhee  IIAAPP  iinn  MMaayy..  OOtthheerr  pprrooppoossaallss  aarree  ttoo  bbee  
ssuubbmmiitttteedd  llaatteerr  iinn  22000099..  TThhee  ffiirrsstt  pphhaassee  iiss  ttoo  bbee  ccoommpplleetteedd  bbyy  tthhee  eenndd  ooff  22000099..  
  
HHooww::  SSeeee  tthhee  AACCCC//CCSSUU  pprrooppoossaall..  PPrroojjeeccttss  BB..22..bb  aanndd  BB..22..aa  sshhoouulldd  ccoooorrddiinnaattee  tthheeiirr  pprrooppoossaallss,,  
bbuutt  aapppprrooaacchh  ddiiffffeerreenntt  ffuunnddeerrss..  
  
BB..33  DDaattaa  IInntteeggrraattiioonn  DDeemmoonnssttrraattiioonn  PPrroojjeeccttss  
  
TThheerree  aarree  tthhrreeee  iinniittiiaattiivveess  aatt  ddiiffffeerreenntt  ssttaaggeess  ooff  pprreeppaarraattiioonn::  
  
BB..33..aa  AA  pprrooppoossaall  hhaadd  aallrreeaaddyy  bbeeeenn  ssuubbmmiitttteedd  ffoorr  aa  WWoorrkksshhoopp  oonn  DDeevveellooppiinngg  DDiiggiittaall  KKnnoowwlleeddggee  
RReessoouurrcceess  aanndd  IInnffrraassttrruuccttuurree  ffoorr  RReesseeaarrcchh  aanndd  EEdduuccaattiioonn  iinn  NNiiccaarraagguuaa..  TThhee  ffooccuuss  wwoouulldd  bbee  oonn  
aacccceessss,,  mmaannaaggeemmeenntt  aanndd  uussee  ooff  hhyyddrroo--mmeetteeoorroollooggiiccaall  aanndd  ootthheerr  eennvviirroonnmmeennttaall  ddaattaa  ((sseeee  
pprrooppoossaall))..  TThhee  pprrooppoossaallss  rreellaatteess  ttoo  tthhee  tthheemmeess  ooff  tthhee  IIAAPP  pprrooggrraammmmee  wwiitthh  rreessppeecctt  ttoo  ddaattaa  ppoolliiccyy,,  
iinnssttiittuuttiioonnaall  rreeppoossiittoorriieess  aanndd  ddaattaa  iinntteeggrraattiioonn..  TThhee  pprrooppoossaall  hhaadd  bbeeeenn  ssuubbmmiitttteedd  ttoo  tthhee  UUSS  
NNaattiioonnaall  WWeeaatthheerr  SSeerrvviiccee  iinn  rreessppoonnssee  ttoo  iittss  ccaallll  ffoorr  rreeggiioonnaall  pprrooppoossaallss  iinn  tthhiiss  aarreeaa..  TThheerree  hhaadd  nnoott  
yyeett  bbeeeenn  aa  rreessppoonnssee,,  bbuutt  iitt  sseeeemmeedd  rreeaassoonnaabbllyy  ooppttiimmiissttiicc  tthhaatt  tthhee  pprroojjeecctt  wwoouulldd  rreecceeiivvee  ffuunnddiinngg..  
  
BB..33..bb  EEvvee  GGrraayy  wwoouulldd  ttaakkee  tthhee  lleeaadd  wwiitthh  tthhee  SSoouutthheerrnn  AAffrriiccaann  RReeggiioonnaall  UUnniivveerrssiittiieess  AAssssoocciiaattiioonn  
((SSAARRUUAA))  aanndd  AASSSSAAff  iinn  oorrggaanniissiinngg  aann  IIAAPP  wwoorrkksshhoopp  oorr  sseessssiioonnss  oonn  ddaattaa  ppoolliiccyy  aanndd  eedduuccaattiioonn  aatt  
tthhee  OOccttoobbeerr  22001100  CCOODDAATTAA  CCoonnffeerreennccee  iinn  CCaappee  TToowwnn..  TThhee  pprrooppoossaall  iiss  dduuee  ttoo  CCOODDAATTAA  bbyy  AApprriill  
22001100..  DDrr  BBiillll  AAnnddeerrssoonn  aanndd  PPaauull  UUhhlliirr  wwiillll  aassssiisstt  iinn  tthhiiss..  
  
BB..33..cc  HHeennddaa  vvaann  ddeerr  BBeerrgg  hhaadd  ggiivveenn  aa  bbrriieeffiinngg  oonn  tthhee  SSoouutthh  AAffrriiccaann  WWoorrlldd  DDaattaa  CCeennttrree  ((WWDDCC))  oonn  
BBiiooddiivveerrssiittyy  aanndd  HHuummaann  HHeeaalltthh  hhoosstteedd  aatt  tthhee  NNRRFF..  TThheerree  hhaadd  bbeeeenn  pprreelliimmiinnaarryy  ddiissccuussssiioonnss  iinn  
FFeebbrruuaarryy  22000099  aabboouutt  ccoollllaabboorraattiinngg  oonn  ddaattaa  iinntteeggrraattiioonn  pprroojjeeccttss,,  bbuutt  tthheerree  hhaadd  nnoott  bbeeeenn  eennoouugghh  
ooppppoorrttuunniittyy  ttoo  ddiissccuussss  tthhee  ddeettaaiillss..  TThheerree  mmiigghhtt  bbee  ssoommee  ooppppoorrttuunniittyy  ttoo  ccoollllaabboorraattee  oonn  aa  pprroojjeecctt,,  
ppeennddiinngg  ffuurrtthheerr  ddiissccuussssiioonnss  bbeettwweeeenn  tthhee  WWDDCC  aanndd  IIAAPP  pprrooggrraammmmee  ssttaaffff..  PPaauull  UUhhlliirr  wwoouulldd  bbee  
mmeeeettiinngg  wwiitthh  rreepprreesseennttaattiioonn  ooff  tthhee  ddaattaa  cceennttrree  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ddaayy  ((1133  MMaayy))  ttoo  ffuurrtthheerr  eexxpplloorree  tthhee  
ppoossssiibbiilliittiieess..  
  
BB..44  OOppeenn  KKnnoowwlleeddggee  EEnnvviirroonnmmeennttss  ((OOKKEE))  
  
BB..44..aa..    AASSSSAAff  OOKKEE  ppiilloott  pprroojjeecctt  
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WWhhaatt  ::  PPoosstt--ppuubblliiccaattiioonn  ffoollllooww--uupp  ooff  AASSSSAAff  SScchhoollaarrllyy  PPuubblliisshhiinngg  SSttrraatteeggyy  rreeppoorrtt..  DDeettaaiillss  aarree  ttoo  bbee  
ddiissccuusssseedd  wwiitthh  AASSSSAAff  aanndd  NNAASS  ppaarrttiicciippaannttss..  
  
DDiissccuussssiioonn  
RReemmaarrkkss  bbyy  tthhee  vvaarriioouuss  ppaarrttiicciippaannttss  iinn  tthhee  ddiissccuussssiioonn  aarree  uunnaattttrriibbuutteedd..    
  
→→  CCoouulldd  wwee  lliisstt  aallll  rruunnnniinngg  aanndd  ffuuttuurree  pprroojjeeccttss  wwiitthh  ssuummmmaarryy  aanndd  wweebb  lliinnkk??  
  
→→  TThheerree  wwiillll  bbee  aa  ssuummmmaarryy  rreeppoorrtt  ooff  tthhee  wwoorrkksshhoopp,,  aass  wweellll  aass  aa  ffuullll  rreeppoorrtt  wwiitthh  lliinnkkss  ttoo  

PPoowweerr  PPooiinntt  pprreesseennttaattiioonnss,,  bbaacckkggrroouunndd  ssuummmmaarriieess  aanndd  pprroojjeecctt  wwoorrkkppllaannss..  
  
66..  SSEESSSSIIOONN  SSIIXX::  AASSSSEESSSSMMEENNTTSS  OOFF  AACCTTIIVVIITTIIEESS  IINN  YYEEAARR  OONNEE  AANNDD  SSUUMMMMAARRYY  OOFF  

PPLLAANNSS  FFOORR  YYEEAARR  TTWWOO  
  CChhaaiirr::  PPrrooff..  MMiicchhaaeell  CClleegggg  ((UUSS  NNAASS))  
  
MMrr  UUhhlliirr  iinnttrroodduucceedd  tthhee  sseessssiioonn,,  oouuttlliinniinngg  tthhee  ccuurrrreenntt  ssttaattuuss  aanndd  wwhhaatt  hhee  hhooppeedd  ttoo  aaccccoommpplliisshh  iinn  
tthhee  pprroojjeecctt..  AAllll  ddeelleeggaatteess  wwoouulldd  tthheenn  hhaavvee  aa  bbrriieeff  ooppppoorrttuunniittyy  ttoo  eexxpprreessss  tthheeiirr  vviieewwss..  
  
TThhee  oovveerraarrcchhiinngg  ggooaall  ooff  tthhiiss  pprrooggrraammmmee  ((oonn  tthhee  bbaassiiss  ooff  tthhee  pprrooppoossaall))  iiss  ttoo  pprroommoottee  ggrreeaatteerr  
aacccceessss  ttoo  aanndd  uussee  ooff  ddiiggiittaall  sscciieennttiiffiicc  ddaattaa  aanndd  iinnffoorrmmaattiioonn  rreessoouurrcceess  aanndd  ttoo  ddiiggiittaall  rreessoouurrcceess  aanndd  
iinnffrraassttrruuccttuurree  ffoorr  rreesseeaarrcchh  aanndd  eedduuccaattiioonn,,  ppaarrttiiccuullaarr  aatttteennttiioonn  ttoo  ccaappaacciittyy  bbuuiillddiinngg  ooff  IIAAPP  
aaccaaddeemmiieess  aanndd  tthhee  rreesseeaarrcchh  aanndd  eedduuccaattiioonn  ccoommmmuunniittiieess  iinn  ddeevveellooppiinngg  aanndd  ttrraannssiittiioonnaall  eeccoonnoommyy  
ccoouunnttrriieess..    
  
IInn  ppuurrssuuiitt  ooff  tthhiiss  ggooaall,,  tthhee  pprroojjeecctt  wwiillll  ppeerrffoorrmm  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ttaasskkss::  
TToo  ccoonnvveennee  aa  sseerriieess  ooff  iinntteerrnnaattiioonnaall  wwoorrkksshhooppss  aanndd  mmeeeettiinnggss  oonn  aa  rreeggiioonnaall  bbaassiiss  ttoo  ddeevveelloopp  
ssuuppppoorrttiinngg  iinnffoorrmmaattiioonn  rreessoouurrcceess  aanndd  ootthheerr  oouuttppuuttss  ssppeecciiffiieedd  bbyy  eeaacchh  TTaasskk  GGrroouupp  iinn  iittss  wwoorrkkppllaann  
aanndd  ppuubblliisshh  tthhee  rreessuullttss  iinn  tthhee  IIAAPP  ppoorrttaall  aanndd  oonn  tthhee  wweebbssiitteess  ooff  tthhee  ppaarrttiicciippaattiinngg  aaccaaddeemmiieess..  AAllll  
pprroodduuccttss  wwiillll  bbee  rreelleeaasseedd  uunnddeerr  tthhee  aauussppiicceess  ooff  tthhee  IIAAPP  oonn  iinntteerrnnaattiioonnaall  iissssuueess..  
TToo  wwoorrkk  wwiitthh  ootthheerr  IIAAPP  pprrooggrraammmmeess  aass  wweellll  aass  ootthheerr  oorrggaanniissaattiioonnss  aallrreeaaddyy  eennggaaggeedd  oonn  tthheessee  
iissssuueess  ttoo  aavvooiidd  dduupplliiccaattiioonn  ooff  eeffffoorrtt  aanndd  ttoo  lleevveerraaggee  eexxiissttiinngg  eexxppeerrttiissee  aanndd  rreessoouurrcceess..    
  
66..11  PPlleennaarryy  ddiissccuussssiioonn  
  
AAllll  ppaarrttiicciippaannttss  tthheenn  hhaadd  aann  ooppppoorrttuunniittyy  ttoo  bbrriieeffllyy  ssttaattee  tthheeiirr  iimmpprreessssiioonnss  ooff  tthhee  wwoorrkksshhoopp  aass  wweellll  
aass  pprrooggrreessss  wwiitthh  tthhee  pprrooggrraammmmee::  
  
RReemmaarrkkss  bbyy  tthhee  vvaarriioouuss  ppaarrttiicciippaannttss  iinn  tthhee  ddiissccuussssiioonn  aarree  uunnaattttrriibbuutteedd..    
  
→→  WWiitthh  rreessppeecctt  ttoo  pprrooggrreessss  oovveerr  tthhee  llaasstt  yyeeaarr,,  II  wwaass  ppaarrttiiccuullaarrllyy  hheeaarrtteenneedd  bbyy  tthhee  aabbiilliittyy  ooff  

tthhee  pprrooggrraammmmee  ttoo  bbrriinngg  ttooggeetthheerr  ssttaakkeehhoollddeerrss  ffrroomm  ddiiffffeerreenntt  rreeggiioonnss  aanndd  ddiisscciipplliinneess  iinn  
oorrddeerr  ttoo  ddiissccuussss  tthhee  iissssuueess,,  wwiitthh  aa  vviieeww  ttoo  mmoovviinngg  ffoorrwwaarrdd..  

  
→→  II  aapppprreecciiaatteedd  tthhee  iinnccrreeaasseedd  aawwaarreenneessss  ooff  iissssuueess  rreellaatteedd  ttoo  ddiiggiittaall  rreeppoossiittoorriieess  aanndd  ooppeenn  

aacccceessss  ttoo  kknnoowwlleeddggee,,  aass  wweellll  aass  aaddvvooccaaccyy  iinn  tthhiiss  rreeggaarrdd..  FFrroomm  tthhee  ppeerrssppeeccttiivvee  ooff  AAffrriiccaann  
aaccaaddeemmiieess,,  tthhiiss  hhaadd  bbeeeenn  rreemmaarrkkaabbllee..  

  
→→  FFrroomm  tthhee  ppeerrssppeeccttiivvee  ooff  aann  oouuttssiiddeerr,,  II  aamm  ggllaadd  ttoo  sseeee  tthhee  IIAAPP  aaddddrreessssiinngg  ooppeenn  aacccceessss  iinn  

ssuucchh  aa  mmaajjoorr  aanndd  sseerriioouuss  wwaayy..  
  
→→  TThhiiss  wwaass  mmyy  ffiirrsstt  mmeeeettiinngg  wwiitthh  tthhee  ggrroouupp..  IItt  wwaass  aa  ggrreeaatt  pplleeaassuurree  ttoo  aatttteenndd  aanndd  vveerryy  

rreewwaarrddiinngg..  
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→→  TThhiiss  hhaass  bbeeeenn  aa  vveerryy  rriicchh  eexxppeerriieennccee..  II  llooookk  ffoorrwwaarrdd  ttoo  aa  bbiigg  aaddvvaannccee  iinn  AAffrriiccaann  aacccceessss  ttoo  
kknnoowwlleeddggee  aass  aa  rreessuulltt..  TThhee  aapppprrooaacchh  tthhaatt  ccoommbbiinneedd  wwoorrkksshhoopp  sseessssiioonnss  wwiitthh  rreellaaxxaattiioonn  
dduurriinngg  tthhee  eevveenniinnggss  wwoorrkkeedd  wweellll..  

  
→→  II  wwiillll  wwaattcchh  tthhee  oouuttccoommee  ooff  tthhee  iinniittiiaattiivvee  iinn  tteerrmmss  ooff  nneeww  rreeppoossiittoorriieess  ttoo  wwhhiicchh  wwee  ccoouulldd  

ffaacciilliittaattee  aacccceessss  tthhrroouugghh  wwoorrllddwwiiddeesscciieennccee..oorrgg..  
  
→→  II  aapppprreecciiaatteedd  tthhee  ooppppoorrttuunniittyy  ttoo  bbee  iinnvvoollvveedd..  AAnnyy  iinniittiiaattiivvee  tthhaatt  ccaattaappuullttss  ppuubblliisshhiinngg  iinn  

AAffrriiccaa,,  ppaarrttiiccuullaarrllyy  ooppeenn  aacccceessss  ppuubblliisshhiinngg,,  ccaann  oonnllyy  bbee  ggoooodd..  
  
→→  FFrroomm  tthhee  CCaarriibbbbeeaann  ppeerrssppeeccttiivvee,,  CCKKLLNN  iiss  hhooppiinngg  ttoo  iinnssttaallll  iinnffrraassttrruuccttuurree  bbyy  mmiidd  22001100..  

WWee  hhaavvee  ssoommee  cchhaammppiioonnss  tthhaatt  aarree  wwoorrkkiinngg  iinn  tthhiiss  aarreeaa  aaggaaiinnsstt  aallll  ooddddss  aanndd  llaarrggeellyy  iinn  
iissoollaattiioonn;;  tthheeyy  ccoouulldd  bbeenneeffiitt  ffrroomm  wwoorrkkiinngg  ttooggeetthheerr  wwiitthh  tthheessee  iinniittiiaattiivveess..  

  
→→  IItt  wwaass  vveerryy  iinnssppiirraattiioonnaall  ttoo  sseeee  ssuucchh  hhiigghh  ccaalliibbrree  wwoorrkk  ggooiinngg  oonn  eellsseewwhheerree  iinn  tthhee  wwoorrlldd..  
  
→→  IItt  iiss  eennccoouurraaggiinngg  ttoo  sseeee  tthhee  ggrroowwtthh  iinn  tthhee  ssiizzee  ooff  tthhee  ggrroouupp  aass  wweellll  aass  oorrggaanniissaattiioonnaall  

rreepprreesseennttaattiioonn..  TThhoossee  iinnvvoollvveedd  aarree  vveerryy  ppaassssiioonnaattee  aanndd  ffooccuusseedd..  MMoorree  iimmppoorrttaannttllyy,,  iitt  iiss  
ggoooodd  ttoo  sseeee  hhooww  tthhee  pprrooggrraammmmee  hhaass  eevvoollvveedd  ffrroomm  aann  iiddeeaa  ttoo  aa  ppllaann  tthhaatt  iiss  nnooww  ttaakkiinngg  
ccoonnccrreettee  ffoorrmm  tthhrroouugghh  aaccttiioonnss  tthhaatt  ccaann  bbee  iimmpplleemmeenntteedd  iinn  oouurr  iinnddiivviidduuaall  ccaappaacciittyy  aass  wweellll  
aass  jjooiinnttllyy..  

  
→→  TThhee  UUggaannddaann  NNaattiioonnaall  AAccaaddeemmyy  ooff  sscciieennccee  hhaass  nnooww  bbeeccoommee  aann  aaccttiivvee  mmeemmbbeerr  ooff  tthhee  

IIAAPP  pprrooggrraammmmee  aanndd  aapppprreecciiaatteess  tthhee  ooppppoorrttuunniittyy  ttoo  mmeeeett  ootthheerr  sscciieennttiissttss  iinnvvoollvveedd..    
  
→→  IItt  hhaass  bbeeeenn  aa  pprriivviilleeggee  ttoo  bbee  ppaarrtt  ooff  tthhiiss  ggrroouupp..  II  aamm  vveerryy  eenntthhuussiiaassttiicc  tthhaatt  tthhee  iissssuuee  ooff  

ooppeenn  iinnssttiittuuttiioonnaall  rreeppoossiittoorriieess  ffoorrmmss  ppaarrtt  ooff  pprrooggrraammmmee,,  ssiinnccee  tthhiiss  iiss  ssoommeetthhiinngg  II  aamm  vveerryy  
eenntthhuussiiaassttiicc  aabboouutt..    

  
→→  OOppeenn  rreeppoossiittoorriieess  aarree  aa  ccoommpplleexx  aanndd  rreellaattiivveellyy  nneeww  ddeevveellooppmmeenntt..  BBeesstt  pprraaccttiicceess  aarree  ssttiillll  

eevvoollvviinngg,,  aanndd  tthhee  ssttaannddaarrddss  aarree  nnoott  wweellll  kknnoowwnn..  EEvveerryyoonnee  wwaannttss  OOAA  rreeppoossiittoorriieess  wwiitthh  aallll  
tthhee  aavvaaiillaabbllee  ffeeaattuurreess,,  bbuutt  wwee  hhaavvee  ttoo  bbee  pprraaccttiiccaall  aanndd  rreeaalliissttiicc  aanndd  ccaarreeffuullllyy  ccoonnssiiddeerr  
hhooww  ttoo  aaddddrreessss  tthhee  nneeeeddss  ooff  ssmmaallll  iinnssttiittuuttiioonnss  wwiitthh  lliimmiitteedd  rreessoouurrcceess..  CCaappaacciittyy  bbuuiillddiinngg  iiss  
iimmppoorrttaanntt..  WWee  ccoouulldd  ccoonnssiiddeerr  bbuuiillddiinngg  aa  hhiieerraarrcchhyy,,  iinn  wwhhiicchh  iinnssttiittuuttiioonnss  wwiitthh  ggrreeaatteerr  
rreessoouurrcceess  aanndd  eexxppeerriieennccee  aassssiisstt  iinn  ttrraaiinniinngg  aanndd  ddeevveellooppmmeenntt  ffoorr  ssmmaalllleerr  oonneess,,  ssoo  tthhaatt  
eevveennttuuaallllyy  aallll  tthhee  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  nneettwwoorrkk  ccaann  hhaavvee  aann  ooppeenn  aacccceessss  rreeppoossiittoorryy..  TThheerree  
wwaass  mmiixxeedd  rreeaaccttiioonn  aass  ttoo  wwhheetthheerr  iinniittiiaattiivveess  wwoouulldd  bbee  hhoosstteedd  bbyy  NNAASSAACC,,  uunniivveerrssiittiieess  oorr  
aaccaaddeemmiieess..  WWee  hhaavvee  ttoo  bbee  pprraaccttiiccaall  ssoo  tthhaatt  wwee  ccaann  sshhooww  ttaannggiibbllee  rreessuullttss  iinn  YYeeaarr  TTwwoo..  

  
→→  IItt  iiss  eennccoouurraaggiinngg  ttoo  sseeee  tthhee  ggrroowwtthh  iinn  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  ssttaakkeehhoollddeerrss  aaccttiivveellyy  ccoonnttrriibbuuttiinngg  

ssiinnccee  tthhee  ff iirrsstt  mmeeeettiinngg..  WWee  sshhoouulldd  aaiimm  ffoorr  ttaannggiibbllee  rreessuullttss  bbyy  nneexxtt  yyeeaarr  bbyy  ddeevveellooppiinngg  
sseevveerraall  ooppeenn  aacccceessss  rreeppoossiittoorriieess  oonn  tthhee  bbaassiiss  ooff  tthhee  pprrooppoossaallss  aanndd  ppooppuullaattiinngg  tthheessee  ttoo  
ssoommee  lleevveell..  

  
→→  TThheerree  hhaass  bbeeeenn  ccoonnssiiddeerraabbllee  pprrooggrreessss  dduurriinngg  tthhee  ffiirrsstt  yyeeaarr  ——tthhee  ffiirrsstt  sstteeeerriinngg  ccoommmmiitttteeee  

mmeeeettiinngg,,  tthhee  ffoorrmmaattiioonn  ooff  ttwwoo  ttaasskk  ggrroouuppss,,  tthhee  wwoorrkksshhoopp  iinn  HHaavvaannaa,,  aanndd  tthhee  iiddeennttiiffiiccaattiioonn  
ooff  tthhee  mmoosstt  iimmppoorrttaanntt  aarreeaass..  HHoowweevveerr,,  wwee  nneeeedd  mmoorree  ttiimmee  ffoorr  ddiissccuussssiioonn..  NNooww  tthhaatt  wwee  
hhaavvee  tthhee  wwiikkii,,  wwee  sshhoouulldd  uussee  iitt  ttoo  ddiissccuussss  aanndd  aannaallyyssee  aallll  tthhee  iissssuueess..  

  
→→  TThhee  pprrooggrraammmmee  hhaass  mmaattuurreedd  ssiinnccee  tthhee  pprreevviioouuss  mmeeeettiinngg..  WWee  hhaavvee  aacchhiieevveedd,,  aanndd  wwee  aarree  

aatt  aa  tthhrreesshhoolldd..  II  wwoouulldd  lliikkee  ttoo  uunnddeerrlliinnee  tthhee  ffoolllloowwiinngg::  
  
→→  TThheerree  iiss  aa  nneeeedd  ttoo  nneettwwoorrkk  mmoorree  ffoorrmmaallllyy  wwiitthh  ootthheerr  ppaarrttiieess,,  ssuucchh  aass  CCOODDAATTAA,,  NNAASSAACC  

aanndd  tthhee  FFeeddeerraattiioonn  ooff  AAssiiaann  AAccaaddeemmiieess..  
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TThheerree  iiss  aa  ggrreeaatt  nneeeedd  ffoorr  hhoorriizzoonnttaall  ccoollllaabboorraattiioonn,,  SSoouutthh——SSoouutthh..  TThheerree  aarree  mmaannyy  
aaggeenncciieess  iinn  IInnddiiaa  tthhaatt  ccoouulldd  ssppoonnssoorr  ttrraaiinniinngg  aanndd  tthhuuss  mmaannyy  ppoossssiibbiilliittiieess  ttoo  iinnccrreeaassee  tthhee  
ssttrreennggtthh  ooff  tthhee  pprrooggrraammmmee..  

  
→→  TThhiiss  hhaass  bbeeeenn  aa  vveerryy  ppoossiittiivvee  eexxppeerriieennccee,,  wwhhiicchh  hhaass  bbeeeenn  bbeenneeffiicciiaall  iinn  ggaaiinniinngg  eexxppoossuurree  

ffoorr  tthhee  UUbbuunnttuuNNeett  AAlllliiaannccee  aanndd  aassssiissttiinngg  iinn  eennggeennddeerriinngg  aann  uunnddeerrssttaannddiinngg  ooff  ssoommee  ooff  tthhee  
ccoonnssttrraaiinnttss  wwee  wwoorrkk  uunnddeerr..  II  wwiisshh  yyoouu  aallll  tthhee  bbeesstt  wwiitthh  tthhee  iinniittiiaattiivvee..    

  
→→  II  aapppprreecciiaattee  tthhee  ooppppoorrttuunniittyy,,  wwhhiicchh  hhaass  ooppeenneedd  mmyy  eeyyeess  ttoo  aa  nnuummbbeerr  ooff  ccoollllaabboorraattiivvee  

ooppppoorrttuunniittiieess..  
  
→→  PPeeooppllee  aarree  tthhee  rreeaall  nneettwwoorrkkss..  TThhee  wwoorrkk  hhaass  oonnllyy  jjuusstt  bbeegguunn..  
  
→→  IItt  iiss  aallwwaayyss  aa  pplleeaassuurree  ttoo  vviissiitt  SSoouutthh  AAffrriiccaa..  TThhiiss  iiss  mmyy  tthhiirrdd  vviissiitt,,  aanndd  iitt  iiss  aa  rreemmaarrkkaabbllee  

ppllaaccee..  WWee  hhaavvee  mmaaddee  ggoooodd  pprrooggrreessss..  WWee  nneeeedd  ttoo  lleeaarrnn  ((aalltthhoouugghh  iitt  wwiillll  bbee  ddiiffffiiccuulltt))  hhooww  
ttoo  lleevveerraaggee  tthhee  iinntteerrnneett  aanndd  tthhee  ttoooollss  ffoorr  ccoommmmuunniiccaattiioonn,,  ssoo  tthhaatt  oouurr  ccoonnvveerrssaattiioonn  iiss  
oonnggooiinngg  bbeettwweeeenn  mmeeeettiinnggss,,  aanndd  wwee  ccaann  ssaavvee  mmoonneeyy  ffoorr  wwhheenn  rreeaallllyy  nneeeedd  ttoo  ttrraavveell..  

  
→→  II  wwaass  ssuurrpprriisseedd  ttoo  sseeee  tthhaatt  II  wwaass  tthhee  oonnllyy  ddeelleeggaattee  ffrroomm  EEaasstt  AAssiiaa..  MMyy  bbaacckkggrroouunndd  iiss  iinn  

eelleeccttrriiccaall  eennggiinneeeerriinngg,,  aanndd  II  aamm  nnoott  aa  ssppeecciiaalliisstt  iinn  tthhiiss  aarreeaa,,  aalltthhoouugghh  iitt  iiss  aa  ffiieelldd  II  aamm  vveerryy  
iinntteerreesstteedd  iinn..  II  wwiillll  ttrryy  ttoo  ccoonnttrriibbuuttee  llaatteerr  bbyy  ppuuttttiinngg  tthhee  pprrooggrraammmmee  iinn  ttoouucchh  wwiitthh  mmaannyy  
ppeeooppllee  iinn  KKoorreeaa  wwiitthh  eexxppeerriieennccee  iinn  tthhiiss  ff iieelldd..  NNAASS  iiss  tthhee  lleeaaddiinngg  aaccaaddeemmyy  iinn  tthhee  wwoorrlldd  
aanndd  tthhrroouugghh  iittss  iinnvvoollvveemmeenntt,,  wwee  wwiillll  ggeett  ggoooodd  rreessuullttss..  

  
→→  IIff  oonnee  llooookkss  aatt  tthhee  ddooccuummeennttaattiioonn  ooff  tthhee  pprreevviioouuss  mmeeeettiinnggss  aanndd  ccoonnssiiddeerrss  tthhee  oouuttccoommeess  

ooff  tthhee  pprreesseenntt  mmeeeettiinngg,,  iitt  iiss  ddiiffffiiccuulltt  ttoo  jjuuddggee  pprrooggrreessss..  TThheerree  sshhoouulldd  bbee  mmeecchhaanniissmmss  iinn  
ppllaaccee  ttoo  rreegguullaarrllyy  rreeppoorrtt  pprrooggrreessss,,  ppeerrhhaappss  bbyy  aasskkiinngg  pprroojjeeccttss  ttoo  ssuubbmmiitt  aa  bbrriieeff  aaccccoouunntt  ooff  
pprrooggrreessss  ffrroomm  ttiimmee  ttoo  ttiimmee..    

  
TThhee  pprroojjeeccttss  aarree  vveerryy  ssoouunndd  aanndd  hhaavvee  tthhee  ppootteennttiiaall  ttoo  eevvoollvvee,,  bbuutt  iiff  tthhee  oobbjjeeccttiivveess  ooff  tthhee  
IIAAPP  wwiitthh  rreessppeecctt  ttoo  tthhee  pprrooggrraammmmee  aarree  ttoo  bbee  aacchhiieevveedd,,  iitt  iiss  eesssseennttiiaall  ffoorr  tthhee  ddeelleeggaatteess  ttoo  
tthhee  pprreesseenntt  mmeeeettiinngg  ttoo  ttaakkee  oowwnneerrsshhiipp  ooff  tthhee  pprroojjeeccttss  aanndd  tthhee  iissssuueess  aanndd  eennssuurree  tthhaatt  
tthheeyy  bbeeccoommee  ppaarrtt  ooff  tthheeiirr  ddaayy--ttoo--ddaayy  lliinnee  ffuunnccttiioonnss..  IIff  aannyy  ooff  tthhee  ddeelleeggaatteess  ffeeeell  tthhaatt  tthheeyy  
aarree  nnoott  tthhee  mmoosstt  ssuuiittaabbllee  ppeerrssoonn  ttoo  ttaakkee  ffoorrwwaarrdd  tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhee  pprroojjeecctt,,  tthheeyy  
sshhoouulldd  iinnddiiccaattee  wwhhoo  eellssee  iinn  tthhee  nneettwwoorrkk  sshhoouulldd  bbee  iinnvvoollvveedd..  

  
→→  TThhee  IIAAPP  hhaass  ccrreeaatteedd  ggoooodd  ssyynneerrggyy  ffoorr  OOAA  rreeppoossiittoorriieess  iinn  AAffrriiccaa,,  LLaattiinn  AAmmeerriiccaa  aanndd  tthhee  

CCaarriibbbbeeaann..  IInn  tthhiiss  wwaayy,,  tthhee  IIAAPP  hhaass  mmaaddee  aann  iimmppoorrttaanntt  ccoonnttrriibbuuttiioonn  ttoo  sshhaarriinngg  sscciieennttiiffiicc  
kknnoowwlleeddggee  iinn  tthhee  wwoorrlldd..  WWee  sshhoouulldd  ppeerrhhaappss  aadddd  tthhee  ffaacciilliittyy  ooff  sseerrvviiccee  pprroovviiddeerrss  
hhaarrvveessttiinngg  mmeettaaddaattaa  ffrroomm  ootthheerr  rreeppoossiittoorriieess  iinn  tthhee  wwoorrlldd  ttoo  ccoommpplleettee  tthhiiss  iinntteennssiivvee  
kknnoowwlleeddggee  sshhaarriinngg..  TThhiiss  iiss  tthhee  sseenndd  ttiimmee  II  aamm  aatttteennddiinngg  aa  mmeeeettiinngg  ooff  tthhee  sstteeeerriinngg  
ccoommmmiitttteeee,,  aanndd  II  lleeaarrnn  mmoorree  eeaacchh  ttiimmee  II  ppaarrttiicciippaattee..  

  
→→  II  aappppllaauudd  tthhee  sstteeppss  ttaakkeenn  ssoo  ffaarr..  TThhiiss  iiss  aa  wweellll  oorrggaanniisseedd  ggrroouupp  tthhaatt  iiss  wwoorrkkiinngg  ttooggeetthheerr..  

TThhee  mmoosstt  cchhaalllleennggiinngg  ttaasskk  nnooww  iiss  ttoo  ggeett  tthhee  pprroojjeecctt  rruunnnniinngg  iinn  oorrddeerr  ttoo  aaccccoommpplliisshh  tthhee  bbiigg  
ggooaallss  tthhaatt  tthhee  pprrooggrraammmmee  hhaass  sseett  iittsseellff..  OOnnee  ooff  tthhee  ssiiggnniiffiiccaanntt  aaccccoommpplliisshhmmeennttss  ssoo  ffaarr  iiss  
tthhaatt  tthhee  aaddvviissoorryy  ccoommmmiitttteeee  iiss  cclloossee  ttoo  bbeeiinngg  eessttaabblliisshheedd  aanndd  wwiillll  tthheenn  hhaavvee  tthhee  rroollee  ooff  
ddrriivviinngg  tthhee  iinniittiiaattiivveess..  

  
→→  AA  nneettwwoorrkk  iiss  mmaaddee  uupp  ooff  ppeeooppllee..  WWhhiillee  tthheerree  mmaayy  bbee  aa  ppllaaccee  ffoorr  vviiddeeoo  ccoonnffeerreenncciinngg,,  iitt  iiss  

bbeetttteerr  ttoo  mmeeeett  iinn  ppeerrssoonn..  II  aapppprreecciiaattee  tthhee  wwoorrkk  ooff  tthhee  IIAAPP  iinn  ccoooorrddiinnaattiinngg  tthhiiss  
ttrraannssnnaattiioonnaall  iinniittiiaattiivvee..  HHooww  mmuucchh  ttiimmee  ddooeess  tthhee  IIAAPP  hhaavvee  aavvaaiillaabbllee  ttoo  ccoommmmiitt  ttoo  mmaakkiinngg  
tthhiiss  wwoorrkk,,  aanndd  hhooww  ccaann  wwee  aassssiisstt  iinn  ddeevveellooppiinngg  tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ppllaannss??  WWee  aarree  
ccoommmmiitttteedd  ttoo  sshhaarriinngg  bbuutt  nneeeedd  ccoooorrddiinnaattiioonn  iinn  oorrddeerr  ttoo  bbee  ssuucccceessssffuull..  
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→→  II  hhaavvee  lleeaarrnntt  aa  lloott..  TThhee  wwiikkii  hhaass  ggiivveenn  mmee  iiddeeaass  ooff  tthhiinnggss  wwiitthh  mmyy  ssttuuddeennttss..  MMyy  mmaaiinn  
oobbjjeeccttiivvee  nnooww  iiss  ttoo  sshhaarree  tthhee  iinnffoorrmmaattiioonn  ffrroomm  tthhiiss  wwoorrkksshhoopp  wwiitthh  tthhee  AAccaaddeemmyy  ooff  
SScciieennccee  ooff  CCaammeerroooonn..  

  
→→  II  aaggrreeee  wwiitthh  eevveerryytthhiinngg  tthhaatt  wwaass  ssaaiidd..  TThhiiss  sseeeemmss  ttoo  hhaavvee  bbeeeenn  aa  ppaarrttiiccuullaarrllyy  uusseeffuull  aanndd  

rreewwaarrddiinngg  eexxppeerriieennccee  ffoorr  tthhee  ppaarrttiicciippaannttss  oonn  aa  ppeerrssoonnaall  lleevveell..  WWee  hhaavvee  ddoonnee  aa  ggoooodd  jjoobb  
iinn  iiddeennttiiffyyiinngg  ootthheerr  ppeeooppllee  aanndd  oorrggaanniissaattiioonnss  ttoo  bbee  iinnvvoollvveedd  aanndd  ttoo  ccoonnttrriibbuuttee,,  aanndd  wwee  wwiillll  
hhaavvee  ttoo  ccoonnttiinnuuee  ttoo  ddoo  ssoo  ttoo  aann  eevveenn  ggrreeaatteerr  eexxtteenntt..  WWee  hhaavvee  oorrggaanniisseedd  oouurrsseellvveess  iinn  
tteerrmmss  ooff  ssppeecciiffiicc  aassssiiggnnmmeennttss  ttoo  ddeevveelloopp  pprrooppoossaallss  oorr  ddeettaaiilleedd  wwoorrkkppllaannss  ttoo  ssoolliicciitt  
ffuunnddiinngg  aanndd  ttoo  ssttaarrtt  wwoorrkkiinngg  iinn  vvaarriioouuss  aarreeaass..  TThhee  oorrggaanniissaattiioonn  ooff  tthhee  wweebbssiittee  oonn  tthhee  IIAAPP  
aass  wweellll  aass  tthhee  wwiikkii  wweerree  iimmppoorrttaanntt  tthhrreesshhoolldd  aaccttiioonnss..  WWee  hhaavvee  ssoommee  ssttaaffff  ssuuppppoorrtt  aatt  NNAASS  
((DDaann  CCoohheenn,,  mmyysseellff  aanndd  sseeaassoonnaall  ffeelllloowwss))  aanndd  tthhuuss  wwee  hhaavvee  mmoorree  ccaappaabbiilliittyy  tthhaann  wwee  ddiidd  
aa  yyeeaarr  aaggoo,,  bbuutt  hhaavvee  ttoo  rreellyy  oonn  ppaarrttiicciippaannttss  eeiitthheerr  ttoo  ttaakkee  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ffoorr  ssoommee  ooff  tthheessee  
aaccttiioonnss  oorr  ttoo  iinnvvoollvvee  ootthheerrss  wwiitthhiinn  tthheeiirr  ggrroouuppss  oorr  iinnssttiittuuttiioonnss..  IItt  mmaayy  nnoott  aallwwaayyss  bbee  
ppoossssiibbllee  ffoorr  tthhee  aaccttiivviittiieess  ooff  tthhee  pprrooggrraammmmee  ttoo  bbee  aa  pprriioorriittyy  wwiitthhiinn  ddiiffffeerreenntt  wwoorrkkppllaacceess,,  
aanndd  pprrooggrreessss  iiss  tthheerreeffoorree  lliikkeellyy  ttoo  pprrooggrreessss  uunneevveennllyy  bbeettwweeeenn  tthhee  vvaarriioouuss  pprroojjeeccttss..  EEvveenntt  
tthhoouugghh  wwee  aaccccoommpplliisshheedd  lleessss  tthhaann  II  hhaadd  hhooppeedd  oovveerr  tthhee  llaasstt  yyeeaarr,,  II  bbeelliieevvee  tthhaatt  wwee  aarree  
nnooww  iinn  aa  bbeetttteerr  ppoossiittiioonnss  ttoo  ddoo  ffaarr  mmoorree  iinn  YYeeaarr  TTwwoo..  GGiivveenn  tthhaatt  iitt  wwiillll  ttaakkee  ssoommee  ttiimmee  ttoo  
ggeett  ffuunnddiinngg  iinn  YYeeaarr  TTwwoo,,  wwee  oouugghhtt  ttoo  bbee  ppaarrttiiccuullaarrllyy  wweellll  ppooiisseedd  ffoorr  iimmpplleemmeennttaattiioonn  dduurriinngg  
YYeeaarr  TThhrreeee..  TThhee  mmaaiinn  ggooaallss  iinn  tthhee  nneexxtt  yyeeaarr  aarree  ttoo  ccoommpplleettee  tthhee  oorrggaanniissaattiioonnaall  pprroocceessss,,  
ttoo  ggeett  ffuunnddiinngg  aanndd  ttoo  ssttaarrtt  iimmpplleemmeennttiinngg  ssoommee  ooff  tthhee  oobbjjeeccttiivveess,,  wwhhiicchh  II  bbeelliieevvee  iiss  eennttiirreellyy  
ppoossssiibbllee..  II  aapppprreecciiaattee  yyoouurr  eenntthhuussiiaassmm,,  ssuuppppoorrtt  aanndd  iinntteerreesstt..  WWee  nneeeedd  ttoo  rreeaacchh  oouutt  ttoo  oouurr  
nneettwwoorrkkss  aanndd  mmaakkee  tthhee  pprrooggrraammmmee  aa  nneettwwoorrkk  ooff  nneettwwoorrkkss  iinn  oorrddeerr  ttoo  lleevveerraaggee  ootthheerr  
rreessoouurrcceess  aanndd  ppaarrttiicciippaannttss  tthhaatt  aarree  iinntteerreesstteedd  iinn  tthhee  ssaammee  oobbjjeeccttiivveess..  AAcchhiieevviinngg  tthhee  ggooaallss  
wwiillll  bbee  ddiiffffiiccuulltt,,  bbuutt  II  aamm  eennccoouurraaggeedd  bbyy  tthhee  pprroocceessss  ssoo  ffaarr..  

  
→→  II  wwoouulldd  lliikkee  ttoo  aannsswweerr  aa  qquueessttiioonn  tthhaatt  iiss  iimmpplliicciitt  iinn  ssoommee  ooff  tthhee  ccoommmmeennttss,,  nnaammeellyy  wwhhyy  

tthhee  IIAAPP  iiss  iinnvvoollvveedd  iinn  tthhiiss  pprrooggrraammmmee..  TThhee  IIAAPP  iiss  aa  nneettwwoorrkk  ooff  sscciieennccee  aaccaaddeemmiieess  iinn  112200  
ccoouunnttrriieess..  TThhiiss  mmeeaannss  tthhaatt  tthheerree  iiss  rreepprreesseennttaattiioonn  iinn  eeaacchh  ooff  tthhee  ccoouunnttrriieess  tthhaatt  eexxtteennddss  ttoo  
tthhee  ggrraassssrroooottss  lleevveell,,  wwhhiicchh  iiss  aa  ccoonnssiiddeerraabbllee  aaddvvaannttaaggee  iinn  ttrryyiinngg  ttoo  ppuusshh  cchhaannggee..  IInn  mmoosstt  
ccaasseess,,  tthhee  sscciieennccee  aaccaaddeemmiieess  iinncclluuddee  tthhee  sscciieennttiiffiicc  lleeaaddeerrsshhiipp  ooff  tthhee  nnaattiioonnss  iinn  wwhhiicchh  
tthheeyy  aarree  llooccaatteedd..  HHoowweevveerr,,  tthheeyy  oofftteenn  ddoo  nnoott  hhaavvee  aa  cclleeaarr,,  ccoohheerreenntt  mmeessssaaggee..  PPaarrtt  ooff  oouurr  
wwoorrkk  hheerree  iiss  ttoo  uussee  tthhiiss  nneettwwoorrkk  ttoo  pprroovviiddee  aa  cclleeaarr  mmeessssaaggee  oonn  tthhee  ppootteennttiiaall  ooff  eelleeccttrroonniicc  
aacccceessss  ttoo  sscciieennttiiffiicc  iinnffoorrmmaattiioonn  aass  aa  ttrraannssffoorrmmiinngg  aaggeenntt..  TToo  ppuutt  tthhiiss  iinnttoo  ccoonntteexxtt,,  iinn  tthhee  
UUSS  iinn  tthhee  2200tthh  cceennttuurryy,,  mmoorree  tthhaann  hhaallff  ooff  tthhee  eeccoonnoommiicc  ggrroowwtthh  wwaass  tthhee  ddiirreecctt  rreessuulltt  ooff  
aaddvvaanncceemmeennttss  iinn  sscciieennccee  aanndd  tteecchhnnoollooggyy..    

  
FFoorr  aatt  lleeaasstt  hhaallff  ooff  mmyy  ccaarreeeerr,,  mmyy  rreesseeaarrcchh  ddeeppeennddeedd  oonn  bbeeiinngg  aabbllee  ttoo  aacccceessss  tthhee  
lliitteerraattuurree  iinn  ttrraaddiittiioonnaall  lliibbrraarriieess..  II  wwaass  ffoorrttuunnaattee  ttoo  bbee  iinn  uunniivveerrssiittiieess  tthhaatt  hhaadd  aa  lliibbrraarryy  tthhaatt  
eennaabblleedd  mmee  ttoo  ffiinndd  aallmmoosstt  aannyytthhiinngg  II  nneeeeddeedd..  TThhaatt  ssiittuuaattiioonn  iiss  nnoott  ttrruuee  ffoorr  mmoosstt  ooff  tthhee  
wwoorrlldd..  HHoowweevveerr,,  iitt  ccoouulldd  bbee  ttrruuee  eevveerryywwhheerree  iiff  wwee  ccoouulldd  bbuuiilldd  aann  iinnffrraassttrruuccttuurree  aanndd  
pprroovviiddee  ooppeenn  aacccceessss  ttoo  tthhee  sscciieennttiiffiicc  lliitteerraattuurree..  TThhiiss  aapppprrooaacchh  hhaass  eennoorrmmoouuss  
ttrraannssffoorrmmaattiioonnaall  aanndd  wwoorrlldd--cchhaannggiinngg  ppootteennttiiaall..  TThhee  IIAAPP  iiss  iinnvvoollvveedd  iinn  tthhiiss  iinniittiiaattiivvee  
bbeeccaauussee  iitt  hhaass  tthhee  aabbiilliittyy  ttoo  rreeaacchh  ddoowwnn  ttoo  tthhee  ccoouunnttrryy  lleevveell  aanndd  mmaakkee  iinnppuuttss,,  bbuutt  iitt  nneeeeddss  
ttoo  ppaarrttnneerr  wwiitthh  tthhee  ootthheerr  oorrggaanniissaattiioonnss  tthhaatt  aarree  rreepprreesseenntteedd  aarroouunndd  tthhee  ttaabbllee..  II  aamm  
pplleeaasseedd  aatt  tthhee  qquuaalliittyy  ooff  tthhee  iinntteerraaccttiioonnss  aanndd  tthhee  oorrggaanniissaattiioonnss  rreepprreesseenntteedd  hheerree,,  wwhhiicchh  
pprroovviiddee  aa  ggrreeaatteerr  rraannggee  aanndd  sseett  ooff  ccaappaabbiilliittiieess..  

  
66..22  CClloossiinngg  rreemmaarrkkss  
  
OOnn  bbeehhaallff  ooff  PPrrooff..  WWiieellaanndd  GGeewweerrss  ((hheeaadd  ooff  tthhee  SScchhoollaarrllyy  PPuubblliisshhiinngg  PPrrooggrraammmmee  iinn  AASSSSAAff)),,  MMss  
GGrraayy  ggaavvee  tthhee  cclloossiinngg  rreemmaarrkkss::  
  
PPrrooff..  GGeewweerrss  iiss  aa  ddiissttiinngguuiisshheedd  sscchhoollaarr  wwiitthh  aa  lloonngg  aanndd  hhoonnoouurraabbllee  rreeccoorrdd  aass  aa  rreesseeaarrcchheerr  aass  
wweellll  aass  iinn  uunniivveerrssiittyy  aaddmmiinniissttrraattiioonn..  HHee  hhaass  sskkiillffuullllyy,,  ddooggggeeddllyy  aanndd  ppaattiieennttllyy  eessttaabblliisshheedd  tthhee  AASSSSAAff  
SScchhoollaarrllyy  PPuubblliisshhiinngg  PPrrooggrraammmmee;;  wwiitthh  SSuussaann  VVeellddssmmaann  rreecceennttllyy  hhaavviinngg  jjooiinneedd  AASSSSAAff  ttoo  ddiirreecctt  
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tthhee  pprrooggrraammmmee,,  iitt  iiss  aa  mmooddeell  ooff  wwhhaatt  ccaann  bbee  aacchhiieevveedd..  II  aamm  ppaarrttiiccuullaarrllyy  pplleeaassee  aabboouutt  tthhee  lliinnkk  
bbeettwweeeenn  tthhee  AASSSSAAff  pprrooggrraammmmee  aanndd  SScciiEELLOO  aanndd  tthhee  bbrriiddggeess  wwee  aarree  bbuuiillddiinngg  aaccrroossss  tthhee  oocceeaann  iinn  
tthhee  pprroocceessss..  WWee  llooookk  ffoorrwwaarrdd  ttoo  ffoorrmmiinngg  lliinnkkss  wwiitthh  IInnddiiaa  aanndd  mmoorree  EEaasstt  AAssiiaann  aaccaaddeemmiieess..  WWee  
hhaavvee  mmaappppeedd  tthhee  ggeeooggrraapphhiiccaall  llooccaattiioonn  ooff  tthhee  oorrggaanniissaattiioonnss  tthhaatt  aarree  iinnvvoollvveedd,,  aass  wweellll  aass  tthhee  
ttooppiiccss  aanndd  tthhee  lleevveellss  ooff  iinnppuutt  iinn  bbootthh  aa  tthheeoorreettiiccaall  aanndd  pprraaccttiiccaall  wwaayy..    
  
TThhaannkkss  aarree  dduuee  ttoo  tthhee  IIAAPP,,  iinn  ppaarrttiiccuullaarr  ttoo  PPaauull  UUhhlliirr,,  PPrrooff..  MMiicchhaaeell  CClleegggg,,  DDrr  BBiillll  AAnnddeerrssoonn,,  PPrrooff..  
DDoonn  RRiilleeyy  aanndd  DDaann  CCoohheenn  ((ttoo  tthhee  llaatttteerr,,  eessppeecciiaallllyy  ffoorr  eessttaabblliisshhiinngg  tthhee  wwiikkii))..  TThhee  IIAAPP  tteeaamm  hhaass  
ppuutt  ttooggeetthheerr  aann  iinniittiiaattiivvee  tthhaatt  sshhoowwss  rreemmaarrkkaabbllee  ssiiggnnss  ooff  ssuucccceessss,,  aanndd  tthhee  ppootteennttiiaall  ttoo  mmaakkee  
pprrooggrreessss  iinn  aa  ffiieelldd  wwhheerree  iitt  iiss  eexxttrraaoorrddiinnaarriillyy  ddiiffffiiccuulltt  ttoo  ddoo  ssoo..  TThhaannkkss  aallssoo  ttoo  aallll  tthhaatt  aatttteennddeedd  tthhee  
wwoorrkksshhoopp..  TThhee  wwiiddee  rraannggee  ooff  ccoouunnttrriieess,,  oorrggaanniissaattiioonnss  aanndd  ssuubbjjeeccttss  rreepprreesseenntteedd  hhaavvee  bbeeeenn  vveerryy  
vvaalluuaabbllee..  WWee  nneeeedd  ttoo  ttaakkee  aawwaayy  wwiitthh  uuss  tthhiiss  eennrriicchhmmeenntt  tthhaatt  wwee  hhaavvee  rreecceeiivveedd  aanndd  ccoonnttiinnuuee  oouurr  
ccoonnvveerrssaattiioonnss..  
  
TThhaannkkss  ppaarrttiiccuullaarrllyy  ttoo  SSuussaann  VVeellddssmmaann  ffoorr  hhoossttiinngg  tthhee  eevveenntt  aanndd  ffoorr  aallll  hheerr  oorrggaanniissaattiioonn..  
  
WWee  llooookk  ffoorrwwaarrdd  ttoo  wwiittnneessssiinngg  tthhee  rroollll  oouutt  ooff  tthhee  pprroojjeeccttss..  WWiitthh  tthhiiss  tteeaamm,,  II  kknnooww  wwee  aarree  ggooiinngg  ttoo  
sseeee  wwoorrlldd  cchhaannggee..  
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AAPPPPEENNDDIIXX  11::  WWOORRKKSSHHOOPP  PPAARRTTIICCIIPPAANNTTSS  
  
NNaammee  ooff  PPaarrttiicciippaanntt  
  

CCoouunnttrryy//OOrrggaanniissaattiioonn  

MMss  SSuussaann  VVeellddssmmaann  AASSSSAAff  
DDrr  XXoollaa  MMaattii  AASSSSAAff  
MMss  NNtthhaabbiisseenngg  TTaaoollee  AASSSSAAff  
MMrr  TThhaabboo  RRaaddeebbee  AASSSSAAff  
MMss  EEvvee  GGrraayy  AASSSSAAff  CCoommmmiitttteeee  oonn  SScchhoollaarrllyy  PPuubblliisshhiinngg  
DDrr  HHeelliioo  KKuurraammoottoo  BBrraazziill  
PPrrooff..  LLeesslliiee  CChhaann  CCaannaaddaa  
PPrrooff..  XXiiaaoo  YYuunn  CChhiinnaa  
DDrr  MMaarrtthhaa  GGiirraallddoo  CCoolloommbbiiaa  ((BBooggoottaa))  
MMss  YYvvoonnnnee  HHaallllaanndd  CCSSIIRR  
MMrr  AAlleejjaannddrroo  CCaabbaalllleerroo  RRiivveerroo  CCuubbaa  ((HHaavvaannaa))  
MMss  PPaatt  LLiieebbeettrraauu  DDIISSAA  
DDrr  NNoohhaa  AAddllyy  EEggyypptt  
MMss  IIrryynnaa  KKuucchhmmaa  eeIIFFLL  
DDrr  BBoouubbaakkaarr  BBaarrrryy  GGhhaannaa  ((AAccccrraa))  
DDrr  KKrriisshhaann  LLaall  IInnddiiaa  
PPrrooff..  UUsshhaa  MMuujjoooo  MMuunnsshhii  IInnddiiaa  ((KKoollkkaattaa))  
PPrrooff..  RRoobbeerrtt  LLaannccaasshhiirree  JJaammaaiiccaa  ((KKiinnggssttoonn))  
MMss  JJaaccqquueelliinnee  OOllaanngg  KKeennyyaa  
PPrrooff..  WWooookk  HHyyuunn  KKwwoonn  KKoorreeaa((SSeeoouull))  
PPrrooff..  JJoorrggee  HHuueettee  NNiiccaarraagguuaa  ((MMaannaagguuaa))  
MMss  HHeennddaa  vvaann  ddeerr  BBeerrgg  NNRRFF  
MMrr  RRaaeedd  SShhaarriiff  PPaalleessttiinnee  
DDrr  EE  TToonnyyee  UUbbuunnttuuNNeett  ((CCaammeerroooonn))  
MMss  MMaarrggaarreett  NNggwwiirraa    UUbbuunnttuuNNeett  ((MMaallaawwii))  
DDrr  PPaauull  NNaammppaallaa  UUggaannddaa  ((KKaammppaallaa))  
MMrr  PPaauull  UUhhlliirr,,  JJDD  UUSS  NNAASS  
MMrr  DDaanniieell  CCoohheenn,,  JJDD  UUSS  NNAASS  
PPrrooff..  MMiicchhaaeell  CClleegggg  UUSS  NNAASS  
DDrr  WWiilllliiaamm  LL..  AAnnddeerrssoonn  UUSSAA  PPrraaxxiiss110011  
PPrrooff..  DDoonn  RRiilleeyy  UUSSAA  ((MMaarryyllaanndd))  
MMss  RRoobbyynn  AArrnnoolldd  WWrriittee  CCoonnnneeccttiioonn  ((SSccrriibbee))  
  



IAP Programme on Digital Knowledge Resources and Infrastructure in Developing Countries 
 

PPrroocceeeeddiinnggss::  22nndd  MMeeeettiinngg  ooff  tthhee  SStteeeerriinngg  CCoommmmiitttteeee;;  11sstt  MMeeeett iinngg  ooff  tthhee  TTaasskk  GGrroouuppss  ((1111––1122  MMaayy  22000099))  6644 

AAPPPPEENNDDIIXX  22::  LLIISSTT  OOFF  AACCRROONNYYMMSS  
  
AAAAAASS  AAmmeerriiccaann  AAssssoocciiaattiioonn  ffoorr  tthhee  AAddvvaanncceemmeenntt  ooff  SScciieennccee  
AAAAUU  AAssssoocciiaattiioonn  ooff  AAffrriiccaann  UUnniivveerrssiittiieess  
AACCBBFF  AAffrriiccaann  CCaappaacciittyy  BBuuiillddiinngg  FFoouunnddaattiioonn  
AACCCC  AAccaaddeemmyy  ooff  SScciieenncceess  ooff  CCuubbaa  
AADDBB  AAffrriiccaann  DDeevveellooppmmeenntt  BBaannkk  
AAffNNOOGG  AAffrriiccaann  NNeettwwoorrkk  OOppeerraattoorrss  GGrroouupp  
AAffrriiNNIICC  AAffrriiccaann  NNeettwwoorrkk  IInnffoorrmmaattiioonn  CCeenntteerr  
AARRLL  AAssssoocciiaattiioonn  ooff  RReesseeaarrcchh  LLiibbrraarriieess  
AASSAADDII  AAffrriiccaann  SScciieennccee  AAccaaddeemmiieess  DDeevveellooppmmeenntt  IInniittiiaattiivvee  
AASSSSAAff  AAccaaddeemmyy  ooff  SScciieennccee  ooff  SSoouutthh  AAffrriiccaa  
AAUU  AAffrriiccaann  UUnniioonn  
AAUUCC  AAffrriiccaann  UUnniioonn  CCoommmmiissssiioonn  
BBIIRREEMMEE    LLaattiinn  AAmmeerriiccaann  aanndd  CCaarriibbbbeeaann  CCeennttrree  oonn  HHeeaalltthh  SScciieenncceess  IInnffoorrmmaattiioonn  
CCAARRIICCOOMM    CCaarriibbbbeeaann  CCoommmmuunniittyy  
CCAASS  CCaarriibbbbeeaann  AAccaaddeemmyy  ooff  SScciieenncceess    
CCKKLLNN  CCaarriibbbbeeaann  KKnnoowwlleeddggee  aanndd  LLeeaarrnniinngg  NNeettwwoorrkk  
CCLLAARRAA    LLaattiinn  AAmmeerriiccaann  CCooooppeerraattiioonn  ooff  AAddvvaanncceedd  NNeettwwoorrkkss  ((CCooooppeerraacciióónn  

LLaattiinnooaammeerriiccaannaa  ddee  RReeddeess  AAvvaannzzaaddaass))  
CCNNII  CCooaalliittiioonn  ffoorr  NNeettwwoorrkkeedd  IInnffoorrmmaattiioonn  
CCOODDAATTAA  CCoommmmiitttteeee  oonn  DDaattaa  ffoorr  SScciieennccee  aanndd  TTeecchhnnoollooggyy  
CCOORREEVVIIPP  CCoonnffeerreennccee  ooff  RReeccttoorrss  aanndd  VViiccee  cchhaanncceelllloorrss  ooff  IInnssttiittuuttiioonnss  aanndd  UUnniivveerrssiittiieess  
CCRRAASSAA  CCoommmmuunniiccaattiioonnss  RReegguullaattoorrss''  AAssssoocciiaattiioonn  ooff  SSoouutthheerrnn  AAffrriiccaa  
CCSSIIRR  CCoouunncciill  ooff  SScciieennttiiffiicc  aanndd  IInndduussttrriiaall  RReesseeaarrcchh  ((IInnddiiaa))  
CCSSIIRR  CCoouunncciill  ffoorr  SScciieennttiiffiicc  aanndd  IInndduussttrriiaall  RReesseeaarrcchh  ((SSoouutthh  AAffrriiccaa))  
CCSSUU  CCaarriibbbbeeaann  SScciieennttiiffiicc  UUnniioonn  
DDAANNTTEE  DDeelliivveerryy  ooff  AAddvvaanncceedd  NNeettwwoorrkk  TTeecchhnnoollooggyy  ttoo  EEuurrooppee  
DDCC  DDeevveellooppiinngg  ccoouunnttrryy  
DDFFNN    DDeeuuttsscchheess  FFoorrsscchhuunnggssnneettzz  ((GGeerrmmaann  nnaattiioonnaall  rreesseeaarrcchh  aanndd  eedduuccaattiioonn  

nneettwwoorrkk))  
DDIISSAA  DDiiggiittaall  IInnnnoovvaattiioonn  SSoouutthh  AAffrriiccaa  
DDLLFF  DDiiggiittaall  LLiibbrraarryy  FFeeddeerraattiioonn  
DDOOAAJJ  DDiirreeccttoorryy  ooff  OOppeenn  AAcccceessss  JJoouurrnnaallss  
DDSSTT  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  SScciieennccee  aanndd  TTeecchhnnoollooggyy  ((SSoouutthh  AAffrriiccaa))  
EECC  EEuurrooppeeaann  CCoommmmiissssiioonn    
EECCAA  UUNN  EEccoonnoommiicc  CCoommmmiissssiioonn  ffoorr  AAffrriiccaa  
EECCOOWWAASS    EEccoonnoommiicc  CCoommmmuunniittyy  ooff  WWeesstt  AAffrriiccaann  SSttaatteess  
eeIIFFLL  EElleeccttrroonniicc  IInnffoorrmmaattiioonn  ffoorr  LLiibbrraarriieess  
EERRNNEETT  EEdduuccaattiioonn  aanndd  RReesseeaarrcchh  NNeettwwoorrkk  ((IInnddiiaa))  
eeSSDDDDCC  SScciieennttiiffiicc  DDaattaa  ffoorr  DDeevveellooppiinngg  CCoouunnttrriieess  pprroojjeecctt  uunnddeerr  tthhee  UUNN  GGAAIIDD  
EETTDD  EElleeccttrroonniicc  tthheesseess  aanndd  ddiisssseerrttaattiioonn  ddaattaabbaassee  
FFAAQQ  FFrreeqquueennttllyy  aasskkeedd  qquueessttiioonnss  
GGDDPP    GGrroossss  ddoommeessttiicc  pprroodduucctt  
GGEEAANNTT  PPaann  EEuurrooppeeaann  RReesseeaarrcchh  aanndd  EEdduuccaattiioonn  NNeettwwoorrkk  
HHSSRRCC  HHuummaann  SScciieenncceess  RReesseeaarrcchh  CCoouunncciill  ((SSoouutthh  AAffrriiccaa))  
IIAANNAASS  IInntteerrAAmmeerriiccaann  NNeettwwoorrkk  ooff  AAccaaddeemmiieess  ooff  SScciieenncceess  
IIAAPP  IInntteerrAAccaaddeemmyy  PPaanneell  oonn  IInntteerrnnaattiioonnaall  IIssssuueess  
IIBBIICCTT  BBrraazziilliiaann  IInnssttiittuuttee  ooff  IInnffoorrmmaattiioonn  oonn  SScciieennccee  aanndd  TTeecchhnnoollooggyy  
IICCSSUU  IInntteerrnnaattiioonnaall  CCoouunncciill  ffoorr  SScciieennccee  
IICCTT  IInnffoorrmmaattiioonn  aanndd  ccoommmmuunniiccaattiioonn  tteecchhnnoollooggyy    
IICCTTPP  IInntteerrnnaattiioonnaall  CCeennttrree  ffoorr  TThheeoorreettiiccaall  PPhhyyssiiccss  
IIDDBB  IInntteerrAAmmeerriiccaann  DDeevveellooppmmeenntt  BBaannkk  
IIDDRRCC  IInntteerrnnaattiioonnaall  DDeevveellooppmmeenntt  RReesseeaarrcchh  CCeennttrree  
IIEEEEAAFF  IInntteerrnneett  EEdduuccaattiioonnaall  EEqquuaall  AAcccceessss  FFoouunnddaattiioonn..  
IIIISScc  IInnddiiaann  IInnssttiittuuttee  ooff  SScciieennccee    
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IIIITT  IInnddiiaann  IInnssttiittuuttee  ooff  TTeecchhnnoollooggyy    
IIPP  IInntteelllleeccttuuaall  pprrooppeerrttyy  
IIRR  IInnssttiittuuttiioonnaall  rreeppoossiittoorryy  
KKTTHH  RRooyyaall  IInnssttiittuuttee  ooff  TTeecchhnnoollooggyy  ((SSwweeddiisshh::  KKuunngglliiggaa  TTeekknniisskkaa  hhööggsskkoollaann))  
LLEEDDEEVV  LLeeaaddeerrsshhiipp  DDeevveellooppmmeenntt  WWoorrkksshhoopp    
LLOODD  LLeeaarrnniinngg  oobbjjeeccttss  rreeppoossiittoorriieess    
MMBBAA  MMaasstteerr  ooff  bbuussiinneessss  aaddmmiinniissttrraattiioonn  
MMGGDD  MMiilllleennnniiuumm  DDeevveellooppmmeenntt  GGooaallss  
MMHHRRDD  MMiinniissttrryy  ooff  HHuummaann  RReessoouurrccee  DDeevveellooppmmeenntt  ((IInnddiiaa  
MMIITT  MMaassssaacchhuusseettttss  IInnssttiittuuttee  ooff  TTeecchhnnoollooggyy  
MMooUU  MMeemmoorraanndduumm  ooff  uunnddeerrssttaannddiinngg  
NNAASS  NNaattiioonnaall  AAccaaddeemmiieess  ooff  SScciieennccee  
NNAASSAACC  NNeettwwoorrkk  ooff  AAffrriiccaann  AAccaaddeemmiieess  ooff  SScciieenncceess  
NNCCBBII  CCeennttrree  ffoorr  BBiiooddiivveerrssiittyy  IInnffoorrmmaattiiccss  ((NNCCBBII))  
NNCCIIMM    NNaattiioonnaall  CCoolllleeccttiioonn  ooff  IInndduussttrriiaall  MMiiccrroo--oorrggaanniissmmss    
NNCCLL  NNaattiioonnaall  CChheemmiiccaall  LLaabboorraattoorryy    
NNEEPPAADD  NNeeww  PPaarrttnneerrsshhiipp  ffoorr  AAffrriiccaa’’ss  DDeevveellooppmmeenntt  
NNGGOO  NNoonn--ggoovveerrnnmmeennttaall  oorrggaanniissaattiioonn  
NNIISSCCAAIIRR  NNaattiioonnaall  IInnssttiittuuttee  ooff  SScciieennccee  CCoommmmuunniiccaattiioonn  aanndd  IInnffoorrmmaattiioonn  RReessoouurrcceess  
NNPPTTEELL  NNaattiioonnaall  PPrrooggrraammmmee  oonn  TTeecchhnnoollooggyy  EEnnhhaanncceedd  LLeeaarrnniinngg  ((IInnddiiaa))  
NNRREENN  NNaattiioonnaall  rreesseeaarrcchh  aanndd  eedduuccaattiioonn  nneettwwoorrkk  
NNRRFF  NNaattiioonnaall  SScciieennccee  FFoouunnddaattiioonn  ((SSoouutthh  AAffrriiccaa))  
NNSSFF  NNaattiioonnaall  SScciieennccee  FFoouunnddaattiioonn  ((UUSS))  
NNSSRRCC  NNaattiioonnaall  SScciieennccee  RReessoouurrcceess  CCeenntteerr  
OOAA  OOppeenn  aacccceessss    
OOAAII  OOppeenn  aarrcchhiivveess  iinniittiiaattiivvee    
OOAAII--PPMMHH    OOppeenn  AArrcchhiivveess  IInniittiiaattiivvee  PPrroottooccooll  ffoorr  MMeettaaddaattaa  HHaarrvveessttiinngg  
OOAASS  OOrrggaanniissaattiioonn  ooff  AAmmeerriiccaann  SSttaatteess  
OOaassiiss  OOppeenn  AAcccceessss  SScchhoollaarrllyy  IInnffoorrmmaattiioonn  SSoouurrcceebbooookk  
OOEECCDD  OOrrggaanniissaattiioonn  ffoorr  EEccoonnoommiicc  CCooooppeerraattiioonn  aanndd  DDeevveellooppmmeenntt  
OOEERR  OOppeenn  eedduuccaattiioonnaall  rreessoouurrcceess    
OOIIRR  OOppeenn  iinnssttiittuuttiioonnaall  rreeppoossiittoorriieess  
OOJJSS  OOppeenn  JJoouurrnnaall  SSyysstteemm  
OOKKEE  OOppeenn  kknnoowwlleeddggee  eennvviirroonnmmeenntt  
OONNCCYYTT    NNaattiioonnaall  sscciieennccee  aanndd  tteecchhnnoollooggyy  oorrggaanniissaattiioonn  
OOSSII  OOppeenn  SSoocciieettyy  IInniittiiaattiivvee  
PPhhDD  DDooccttoorr  ooff  PPhhiilloossoopphhyy  
PPHHEEAA  PPaarrttnneerrsshhiipp  ffoorr  HHiigghheerr  EEdduuccaattiioonn  iinn  AAffrriiccaa  
RR&&EE  RReesseeaarrcchh  aanndd  EEdduuccaattiioonn  
RREECC  RReeggiioonnaall  eeccoonnoommiicc  ccoommmmuunniittyy  
RREENN  RReesseeaarrcchh  aanndd  eedduuccaattiioonn  nneettwwoorrkk  
RREENNAATTAA  RReedd  NNaacciioonnaall  AAccaaddéémmiiccaa  ddee  TTeeccnnoollooggííaa  AAvvaannzzaaddaa    
RREENNAATTEERR  RRéésseeaauu  nnaattiioonnaall  ddee  ttééllééccoommmmuunniiccaattiioonnss  ppoouurr  llaa  tteecchhnnoollooggiiee,,  ll''eennsseeiiggnneemmeenntt  

eett  llaa  rreecchheerrcchhee  ((FFrreenncchh  nnaattiioonnaall  ppuubblliicc  hhiigghh  ssppeeeedd  ccoommppuutteerr  nneettwwoorrkk  
ddeeddiiccaatteedd  ttoo  ccoonnnneeccttiinngg  uunniivveerrssiittiieess,,  sscchhoooollss  aanndd  rreesseeaarrcchh  cceennttrreess))  

RRPPGG  RReeggiioonnaall  ppuubblliicc  ggoooodd  
RRRRAA  RReeggiioonnaall  rreegguullaattoorryy  aassssoocciiaattiioonnss  
SS&&TT  SScciieennccee  aanndd  tteecchhnnoollooggyy  
SSAADDCC  SSoouutthh  AAffrriiccaann  DDeevveellooppmmeenntt  CCoommmmuunniittyy  
SSAARRUUAA  SSoouutthheerrnn  AAffrriiccaann  RReeggiioonnaall  UUnniivveerrssiittiieess  AAssssoocciiaattiioonn  
SSCC  SScciieennccee  CCoommmmoonnss  
SScciiEELLOO  SScciieennttiiffiicc  EElleeccttrroonniicc  LLiibbrraarryy  OOnnlliinnee  
SSIIDDAA  SSwweeddiisshh  IInntteerrnnaattiioonnaall  DDeevveellooppmmeenntt  CCooooppeerraattiioonn  AAggeennccyy    
TTEE  TTrraannssiittiioonnaall  eeccoonnoommyy  
TTWWAASS  AAccaaddeemmyy  ooff  SScciieenncceess  ffoorr  tthhee  DDeevveellooppiinngg  WWoorrlldd  
UUKK  UUnniitteedd  KKiinnggddoomm  
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UUNN  UUnniitteedd  NNaattiioonnss  
UUNNAASS  UUggaannddaann  NNaattiioonnaall  AAccaaddeemmyy  ooff  SScciieenncceess  
UUNNEESSCCOO  UUnniitteedd  NNaattiioonnss  EEdduuccaattiioonnaall,,  SScciieennttiiffiicc  aanndd  CCuullttuurraall  OOrrggaanniissaattiioonn  
UUNNGGAAIIDD  UUNN  GGlloobbaall  AAlllliiaannccee  oonn  IICCTT  ffoorr  DDeevveellooppmmeenntt  
UURRDDIIPP  UUnniitt  ffoorr  RReesseeaarrcchh  aanndd  DDeevveellooppmmeenntt  ffoorr  IInnffoorrmmaattiioonn  PPrroodduuccttss  ((CCSSIIRR,,  IInnddiiaa))  
UUSS    UUnniitteedd  SSttaatteess  ooff  AAmmeerriiccaa  
VVooIIPP  VVooiiccee  oovveerr  IIPP  
WWAATTRRAA  WWeesstt  AAffrriiccaa  TTeelleeccoommmmuunniiccaattiioonnss  RReegguullaattoorrss  AAsssseemmbbllyy  
WWDDCC  WWoorrlldd  DDaattaa  CCeennttrree  
WWDDLL  WWoorrlldd  DDiiggiittaall  LLiibbrraarryy  
  


