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Một Cuộc họp Chính sách Mở do APNIC Policy SIG đã được tổ chức ngày 5 Tháng 10, 2016 tại APNIC
42 ở Colombo, Sri Lanka. Các dự kiến sau đây đã được bàn thảo tại cuộc họp.

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
Mặc dù vấn đề được sự ủng hộ và tiếp tục bàn thảo, dự kiến không được sự đồng thuận và được đề
nghị tác giả nên cân nhắc đến sự đóng góp của cộng đồng.

Dự kiến duyệt lại thủ tục bầu Chủ tịch SIG
Một dự kiến lập điều lệ cho thủ tục bầu Chủ Tịch SIG hiện thời đã được bàn thảo trong một buổi họp
với tất cả các SIG của APNIC. Hai vấn đề được bàn thảo. Thứ nhất, dự kiến xếp loại người đủ tư cách
bỏ phiếu và thứ hai là các biện pháp nhằm duy trì tính trật tự của quá trình nhượng lại chức vụ trong
trường hợp Chủ Tịch và Đồng Chủ Tịch từ chức sớm trước khi có cuộc bầu lại chức vụ đó.
Dự kiến không được sự đồng thuận, tuy nhiên cộng đồng bày tỏ sự sẵn sàng tiếp tục bàn thảo vấn đề
nầy. Tác giả đồng ý đệ trình dự kiến được soạn lại cho cuộc họp APNIC 43.

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
 Xem lại hồ sơ lưu trữ cuộc bàn thảo tại APNIC 42
- https://conference.apnic.net/42/program#/schedule/day/8/policy-sig-3

