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Kết quả của Cuộc họp Chính sách Mở tại APNIC 
43 
Một Cuộc họp Chính sách Mở do APNIC Policy SIG đã được tổ chức ngày 1 Tháng 3, 2017 tại APNIC 43 tại 

Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.  

Cuộc Bầu cử Chủ Tịch và Đồng Chủ Tịch 

Cuộc bầu cử điễn ra với kết quả bổ nhiệm Chủ Tịch và hai Đồng Chủ Tịch như sau: 

Chủ Tịch:  Sumon Ahmed Sabir 

Đồng Chủ Tịch:  Ching-Heng Ku và Bertrand Cherrier 

Toàn thể cộng động xin cảm tạ Chủ Tịch Policy SIG sắp mãn nhiệm kỳ, ông Masato Yamanishi, cho sự phục 

vụ của ông trong nhiều năm qua. 

Dự Kiến về Chính Sách 

Tại cuộc họp ba chính sách dự kiến sau đây đã được suy xét. 

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

Kết quả: Đã không thống nhất được. Trả về danh sách thư từ để được bàn thảo thêm. 

Mô tả: Dự kiến này sẽ chặn đứng việc chuyển các khối /8 (103/8) sau cùng trong vòng hai năm từ 

điểm phân phát/ủy nhiệm. Các sự giới hạn cũng được áp dụng cho số lượng của khoảng trống địa chỉ 

103/8 một tổ chức hợp nhất có thể giữ sau quy trình chuyển của một sự Sáp Nhập & Thu Mua (M&A). 

Dự kiến gồm có các ngoại lệ đối với quy tắc M&A dưới các điều kiện kỹ thuật đặc biệt. 

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

Kết quả: Đã thống nhất được phần nào. Các yếu tố thống nhất được đăng là Bản 3. 

Mô tả: Bản 2 của dự kiến này gồm hai phần. Phần một làm rõ ràng nhóm địa chỉ IPv4 được trả về chỗ địa 

chỉ cần đặt ở đâu. Phần hai, một kế hoạch quản lý sự sử dụng hết nhóm địa chỉ /8 Sau cùng, điều này đã 

không thống nhất được. 

Dự kiến: prop-118: Chính sách không cần thiết cho vùng APNIC 

Kết quả: Đã không thống nhất được. Trả về danh sách thư từ để được bàn thảo thêm. 

Mô tả: Dự kiến này sẽ xóa bỏ thẩm định về nhu cầu cho việc chuyển IPv4 trong vùng APNIC region. 

Dự kiến gồm một sự ngoại lệ cho các sự chuyển inter-RIR từ các vùng có các chính sách có cơ sở nhu 

cầu. Những người tiếp nhận này sẽ phải cung cấp một kế hoạch cho việc sử dụng ít nhất 50% của 

nguồn liệu chuyển đến trong thời gian 5 năm. 

Dự kiến duyệt lại Các Hướng dẫn SIC của APNIC  

Dự kiến: Duyệt lại những người có tư cách bỏ phiếu chức Chủ tịch và nhiệm kỳ của Chủ tịch 

Kết quả: Đã thống nhất. 

Mô tả: Cung cấp một cơ cấu cho cuộc bầu cử Chủ Tịch và Đồng Chủ Tịch cách năm được giữ nguyên, cho 

dù cho sự từ chức sớm của một vị Chủ Tịch. Nới rộng sự mô tả về trách nhiệm. Cho phép cộng đồng được 

triệu tập cho một sự bổ nhiệm một vị Đồng Chủ Tịch thay vì vị Chủ Tịch được độc quyền quyết định. 
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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://conference.apnic.net/43/policy 

Xem tài liệu bàn thảo tại APNIC 43 được lưu lại 

https://conference.apnic.net/43/program/schedule/ - /day/10/apnic-policy-sig-1 

https://conference.apnic.net/43/program/schedule/ - /day/10/apnic-policy-sig-2 

https://mailman.apnic.net/mailing-lists/sig-policy
https://conference.apnic.net/43/policy
https://conference.apnic.net/43/program/schedule/#/day/10/apnic-policy-sig-1
https://conference.apnic.net/43/program/schedule/#/day/10/apnic-policy-sig-2
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