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Các Chính Sách Dự Kiến được bàn thảo tại APNIC 43 

Các chính sách dự kiến sau đây sẽ được suy xét tại cuộc họp Chính sách Mở ngày 1 Tháng 3 2017 tại 

APNIC 43/APRICOT 2017 ở Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam,. 

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-118: Chính sách không cần thiết cho vùng APNIC 

Đây là dự kiến xóa bỏ quy định chứng minh nhu cầu cho việc chuyển IPv4 trong vùng APNIC. Đối với 

những tình trạng chuyển từ RIRs được quy định vùng nhận phải có các chính sách trên cơ sở có nhu 

cầu, dự kiến định rằng các bên nhận phải cung cấp một kế hoạch cho việc sử dụng ít nhất 50% của 

nguồn liệu chuyển đến trong thời gian 5 năm.  

https://www.apnic.net/community/policy/proposals/prop-118 

prop-117 – Quản lý địa chỉ IPv4 được trả về và sử dụng hết 8/ Sau cùng  

Đây là dự kiến có mục đích đơn giản hóa sự quản lý nhóm địa chỉ và cung cấp sự hướng dẫn về ‘8/ 

Sau cùng sử dụng hết hoàn toàn nhóm địa chỉ. Dự kiến tìm cách làm rõ sự khác biệt giữa 103/8 và chỗ 

địa chỉ không thuộc 103 và nó được trả về nhóm địa chỉ nào. Dự kiến sẽ dừng ‘8/ Sau cùng các sự ủy 

nhiệm sau khi sử dụng hết và giữ danh sách chờ ở Nhóm Truy Hồi Địa Chỉ IPv4. 

https://www.apnic.net/community/policy/proposals/prop-117 

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’. 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.  

https://www.apnic.net/community/policy/proposals/prop-116 

Dự kiến duyệt lại thủ tục bầu Chủ tịch SIG 

Dự kiến này gồm các yếu tố chính sau đây. Dự kiến: 

 Đề nghị cấu trúc nhằm đảm bảo các nhiệm kỳ Chủ Tịch và Đồng-Chủ Tịch kết thúc cách năm  

 Giải thích rõ các vai trò và trách nhiệm của các Chủ Tịch và Đồng-Chủ Tịch 

 Tìm cách tính đến sự bầu cử một vị Đồng-Chủ Tịch thứ hai bởi một quyết định đồng lòng của các 

thành viên SIG. Hiện tại vị Chủ Tịch được độc quyền quyết định. 

https://www.apnic.net/wp-content/uploads/2017/01/proposed-revision-31012017.txt 
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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 43 của APNIC  

- https://2017.apricot.net/policy/ 

 Tham Gia APNIC 43 Bằng Cách Truy Cập Từ Xa  

- https://2017.apricot.net/program/webcasts/ 
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