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Phần dịch Dự Kiến về Chính Sách  

Các Dự Kiến về Chính Sách được bàn thảo tại APNIC 42 

Các dự kiến về chính sách sau đây sẽ được suy xét tại cuộc họp Chính sách Mở ngày 5 Tháng 10, 

2016 tại APNIC 42 ở Colombo, Sri Lanka. 

Các thành viên tham gia quan tâm cần gia nhập danh sách thư từ bàn thảo và tham dự cuộc họp 

Chính sách SIG một là đích thân đến hai là tham dự từ xa. 

 

prop-116: Sự Cấm chuyển các địa chỉ IPv4 trong khối /8 sau cùng 

Dự kiến này tìm cách chặn đứng khả năng chuyển các địa chỉ được ủy nhiệm dưới chính sách ‘Sau 

Cùng /8’ (prop-062). Các sự chặn đứng này là từ vùng 103/8 và có ý định cung cấp một khoảng trống 

địa chỉ hẹp cho phép các Thành viên hiện tại và mới khối sau cùng để kết nối IPv6 Internet. 

Dự kiến chỉ đến các ví dụ mà các khối 103/8 xem như là có được cho mục đích duy nhất là để chuyển 

và cố ngăn cản điều này bằng cách ngưng quá trình chuyển tất cả các nguồn liệu trong vùng này. 

Dự kiến duyệt lại thủ tục bầu Chủ tịch SIG  

Dự kiến này nhận ra hai vấn đề với thủ tục bầu Chủ tịch SIG hiện tại và tìm cách giải quyết các vấn đề 

này. Thứ nhất, dự kiến xếp người tham gia từ xa là những người bỏ phiếu hội đủ điều kiện cho cuộc 

bầu cử và thứ hai là đảm bảo một nhiệm kỳ phục vụ hai năm liên hợp với Chủ Tịch và Đồng Chủ Tịch, 

ngay cả khi có sự từ chức sớm của một Chủ Tịch. 

 

Các Liên kết Hữu Dụng  

 Đăng ký vào danh sách thư từ Bàn Thảo Chính Sách 

- https://mailman.apnic.net/mailing-lists/sig-policy 

 Vào xem trang chính sách 42 của APNIC  

- https://conference.apnic.net/42/policy 

 Tham Gia APNIC 42 Bằng Cách Truy Cập Từ Xa  

- https://conference.apnic.net/42/program#webcasts 
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