APNIC 46 Kết quả Đề xuất Chính sách
Kết quả Đề xuất Chính sách được bàn thảo tại APNIC 46
Một Cuộc họp Chính sách Mở tại APNIC 46 ở Nouméa, New Caledonia, các đề xuất sau đây đã được xem
xét.

prop-118: Chính sách không cần thiết cho vùng APNIC
Phiên bản 2 của đề xuất này là xóa bỏ quy định chứng minh nhu cầu cho việc chuyển các địa chỉ IPv4 đã
không có sự đồng thuận. Những người phát biểu ủng hộ và chống đối đề xuất đã không đạt được thỏa
thuận. Chủ tịch nói rằng, nếu người đề xuất muốn tiếp tục với đề xuất này, thì ông cần suy xét tất cả ý kiến
được đưa ra và chỉnh sửa đề xuất và nộp lại sớm cho mọi người trong danh sách thư để được bàn thảo.

prop-124: Giải thích về nhượng lại IPv6
Đề xuất cho phép sự nhượng lại quyền đã không có sự đồng thuận. Vị Chủ tịch ghi chú là hầu hết những
người tham gia trung lập về vấn đề này và họ đã không biểu lộ sự ủng hộ mạnh mẽ hoặc phản đối đề xuất
này vì hiện tại họ không gặp bất kỳ khó khăn gì. Chủ tịch yêu cầu người đề xuất cung cấp thông tin giải thích
rõ ràng hơn nếu muốn tiến triển đề xuất này.

prop-125: Phê chuẩn "abuse-mailbox" (hộp thư lạm dụng) và các email
IRT khác
Đề xuất được sự đồng thuận tại cuộc họp Chính sách SIG và sau đó tại Cuộc họp Thành viên APNIC
(APNIC Member Meeting AMM). Trong cuộc bàn thảo đề xuất prop-125, cộng đồng đồng ý với mục đích của
giải pháp đề xuất và yêu cầu người đề xuất đơn giản hóa bản văn đề xuất, để mọi người có thể hiểu. Tổng
thư ký của APNIC sẽ làm việc cùng những người đề xuất để trình một bản văn đơn giản sau khi tất cả các
bước của Quy trình Lập Chính sách (Policy Development Process PDP) được hoàn tất. Tổng thư ký của
APNIC cũng thông báo cộng đồng là quá trình thực thi đề xuất này sẽ mất 6 tháng thay vì 3 tháng theo
thường lệ vì các hệ thống đăng ký cần một số thay đổi. Giai đoạn đưa ý kiến sau cùng của đề xuất vừa xong
và đang chờ sự xác nhận của Hội Đồng Quản Trị (Executive Council – EC) của APNIC.

prop-126: Cập nhật PDP
Đề xuất này tập trung vào việc thay đổi các thủ tục PDP hiện tại để tăng sự tham gia của cộng đồng và đối
với các đề xuất không có sự đồng thuận sẽ có một thủ tục kháng cáo gửi thẳng đến Hội Đồng Quản Trị của
APNIC. Bước một của đề xuất được rút khỏi thủ tục yêu cầu sự đồng thuận, và Bước hai và ba đã không đi
đến thủ tục yêu cầu sự đồng thuận. Chủ tịch yêu cầu người đề xuất gửi đề xuất về danh sách thư để được
bàn thảo thêm và cộng đồng có thể cải thiện đề xuất.

Các Liên Kết Hữu Dụng
▪ Đăng ký vào danh sách thư bàn thảo chính sách:
- https://mailman.apnic.net/mailing-lists/sig-policy
▪ Vào xem trang chính sách APNIC 46:
- https://conference.apnic.net/46/policy/proposals
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