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GAC

Governmental Advisory Committee
- ett rådgivande organ till ICANNs styrelse

”Consider and provide advice on the
activities of ICANN as they relate to

concerns of governments (…)
particularily where interaction ICANN’s
policies and various laws/international

agreements”
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Vilka är GAC

Stater och ”distinkta ekonomier”, ex. USA,
EU-länderna, Hong Kong (58 st listade)

Mellanstatliga och
fördragsorganisationer, ex. EU, OECD,ITU,

WIPO (6 st listade)

Ordförande: Dr Paul Twomey, Australien
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Vad gör GAC

• Kommunicerar råd, frågeställningar
ståndpunkter till ICANNs styrelse

• Strävar efter konsensus inom GAC
• GAC är inte ett beslutsfattande organ

Diskussionsforum för regeringar m.m.
Ackrediterade representanter och rådgivare
Representant måste inneha offentlig ställning
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GACs ”magnum opus”

”Principles for the delegation and
adm inistration of country code top level

dom ains”       23 februari 2000

Framåtsyftande
Utvecklar RFC 1591
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”Communication-based
model”

Principerna skall bidra till att utveckla
modeller för ”Communication” mellan

• Nationsstat och ICANN
• ICANN och Uppdragstagaren
• Nationsstat och Uppdragstagaren
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Begrepp

”Communication” = lag, reglering,
överenskommelse, dokument, avtal,
MoU, annan lämplig skrivelse

” Uppdragstagaren (delegee)” = den
organisation som utsetts av statsmakten
att upprätthålla det förtroendeuppdrag
förvaltandet av en ccTLD utgör och som
erkänts av ICANN
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Uppdragstagaren

• Skall tjäna allmänheten
• Skall skilja policyskapande från drift,

administration och marknadsföring
• Erhåller inga immateriella rättigheter
• Skall acceptera att slutgiltig public

policy authority ligger hos regeringen

”Principles” art 4
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Statsmakten

• Säkerställa att ccTLD:n drivs i
allmänhetens intresse

• Säkerställa att ccTLD:n drivs enligt lagar
och regler (såväl nationella som
internationella)

• Säkerställa konkurrens i registreringen
av domännamn

”Principles” art 5
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ICANNs uppgift

Administration av tekniska management-
funktioner för Internet:

• Policy för allokering av IP-nummerserier
• Förvaltning av rotserversystemet
• Nya gTLD:er
• Koordinering av bestämmande av

tekniska parametrar
• Övrigt (art 10)                    ”Principles” art 6
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Förhållandet Stat - Uppdragstagare

Styrdokument mellan stat -
uppdragshållare skall innehålla:

• Mandattid - kravspec - process för
översyn/återkallelse

• Utfästelse från uppdragstagaren om
allmännytta, respekt för lag och
myndighet

• Säkerställande av transferering av DNS
data                            ”Principles” art 9
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Styrdokumentet, forts.

• Ev skiljenämndsförfarande (ADRP)
• Respektera ICANNs policies som

utvecklats i enlighet med avtalet mellan
ccTLD:en och ICANN

”Principles” art 9 - 10

Henrik Nilsson
2000-10-24

Implementering av ”Principles”

• Krav från USA på ICANN om stabila
relationer med ccTLD:s

• Stöd från ICANN av ”Principles”
Möte i Bryssel 13 september 2000
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Inbjudan 1

Den Europeiska kommissionen har i
meddelande COM(2000)202 den 4 juli
2000 inbjudit medlemsstaterna att
genomföra GACs rekommendationer på
lämpligaste sätt såvitt avser
statsmaktens förhållande till ICANN
och till den nationella toppdomänen.
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Inbjudan 2

Den Europeiska unionens råd har den 3
oktober 2000 beslutat inbjuda
medlemsstaterna att
med beaktande av nationella
bestämmelser genomföra GACs
principer beträffande delegering och
administration av nationella
toppdomäner.
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Domännamnsutredningen

SOU 2000:30 ”.se?”

• Avtalsmodell enligt GAC:s förslag
• PTS som avtalspart

Förslaget bereds inom regeringskansliet
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GAC:s framtida roll
ICANNs årsmöte 13 - 16 november L.A.

At-large valda styrelseledamöter
Nya gTLD:er

iDNS
Policy för allokering av IP-nummer

Överföring av DNS-roten från DoC till ICANN


