
 

  



 

 

 استرالیادر کشور  یمجاز یفضا یحکمران

 21گزارش شماره 

 1399ماه  روردینف

 های نوینعلوم و فناوریگروه  -فضای مجازیپژوهشگاه  تهيه شده در:

 محمد مهدی رضاپور: هکنندتهيه

 

 

 1515674311، کدپستي 20غربي، پالک  16ميدان آرژانتين، خيابان بيهقي، نبش خيابان  تهران، نشانی:

 http://www.majazi.ir  86121061: شماره تماس

 

اثر متعلق به مرکز ملي فضاي مجازي است و استفاده از مطالب آن صرفاً با ذکر مأخذ بالمانع است. حقوق مادي و معنوي این

 

 

 

 

 سخن نخست
 محتواي انتشاریافته در این گزارش الزاماً بيانگر دیدگاه مرکز ملي فضاي مجازي نيست



گي بشر را ردنورديده فضاي مجازي با شتاب شگرف و رو هب زتايدي که رد حال بسط و گسترش است تمام ساحات اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي زند

گاه رسد دو ن دهد. لذا هب نظر ميزندگي واقعي را رد خود فرو ربده و حيات متفاوت و جديدي هب آن ميو هر روز بخش زبرگي از  گاه کالن هب فضاي مجازي وجود دارد: ن

ي رشد و تکوين فضاي مجازي مسلط شده بود، آن را همچون ازباري کنار ساري ازباراهي بشري تصوري مي قيت داشت. اما کرد که تنها طري اول که باالخص رد ابتدا

گاه دوم، رد نتيجه رشد تحوالت خيره کننده فضاي مجازي و ساهي گستري آن رد حوزه اه و شئون بشر رد يک دهه اخير آن را چون سکويي مي ن أداند که بسيار فرارت از شن

نيز دور نمانده و انتظاري تمدني از  شمان بصير رهبر انقالباه را سامان جديدي داده و ادعاي تمدن نويني را دارد. رويکردي که از قضا از چ ازباري حيات انسان

 فضاي مجازي رد اريان را مطالبه داشته اند.

گاهکند ات فهم سازمانتالش مي عصرفضاي مجازي اهي رد همين راستا گزارش اه را رباي فضاي مجازي را ارتقاء بخشيده و آن ياهي مرتبط با حوزهاه و دست

رصه مهيا سازد.مواجهه فعال و خردمن هن با تحوالت اين ع  دا

 لحسن فيروزآباديا سيد ابو 

  شوراي عالي و رئيس مرکز ملي فضاي مجازي  دبير
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 1 ایاسترال کشور در یمجاز یفضا یحکمران

 

 مقدمه -1

گرایی و زن گی روزمره هست. ب های اجتماعی در ص ر زازاریازی، مصر شه   ز یهی است ک  امروزه

ای.ترنتی در استرالیا وجود دارد ک  میلیون نفر کارزر  22، ح ود 2019هم ه در سال دستزراساا همارهای ز 

ها درص  از هن 93ده ب از میان کارزران ای.ترنتی، درص  از جمعیت استرالیا را تش یل می 87ح ود  ،این تع اد

های ای.ترنت ز  سطح اشهاع زازار رسی ه است و ک.. ب تع اد مشترکین سرویسهرروز از ای.ترنت استفاده می

 [ب1ها روز  افزایش است ]ی ز  دادهپای ار زوده استب اگرچ  میل کارزران استرالیای های اخیر ت ریهاًدر سال

دقی   از وقت خود را زا استفاده از ای.ترنت  30ساعت و  5طور میانگین در استرالیا افراد روزان  ز  م ت ز 

دانلود از طریق ک.. ب حجم های اجتماعی سپری میچ.ین در شه  ز  تماشای وی ئو، پخش موسی ی و هم

درص   40ح ود  ،2018تا  2017های و میزان رش  در زین سال تلفن همراه ز  سرعت رش  کرده هایدستگاه

 [ب 1ده ش ه است ]تخمین ز

میلیون کارزر فعال دارن  و  18های اجتماعی زخشی از جامع  استرالیا هست.  ک  در حال حاضر، شه  

درص  از کارزران  90، 2018گیردب طهق همارهای سال را درزرمی کشور این درص  از جمعیت 69در واقع 

ترین های همراه زیشها تلفنن ب در این سالاهکردهای هوشم.  استفاده میطور مست یم از تلفناسترالیایی ز 

های خود را از طریق درص  از کارزران ای.ترنت ایمیل 50ان ب حجم ترافیک وب را ز  خود اختصا  داده

های اجتماعی های همراه در شه  درص  کارزران نیز زا استفاده از تلفن 90ک..  و های همراه زررسی مینتلف

های انجام ش ه در گوگل از طریق درص  از جستجو 57حضور دارن ب از طرفی، طهق تح ی ات صورت گرفت ، 

ز  انجام جستجوهای صوتی دارن  ل درص  از کارزران استرالیایی تمای 20 ،های همراه است و در این زینتلفن

 [ب1]

 استرالیاتاریخچه فضای مجازی در  -2

این  2007در استرالیا ش ل گرفتب در سال  1998وزارت ارتهاطات، ف.اوری اطالعات و فره.گ در سال 

پای ار و  ، کمک ز  توسع خان [ب وظیف  این وزارت2ات و اقتصاد دیجیتال ته یل ش  ]نهاد ز  وزارت ارتهاط

ل در تصاد دیجیتاهای پهن زان ، خهرپراک.ی و ارتهاطات و ز  دنهال هن ارت ای وضعیت اقالمللی در حوزهنزی

ب کردت میالیّاین نهاد دولتی تحت ع.وان وزارت ارتهاطات فعّ 2015تا  2013های [ب در سال3استرالیا زود ]

 هایموظف ز  نظارت و ت.ظیم سیاست ، وزارت ارتهاطات و فره.گ فعلی ایجاد ش  ک 2015سرانجام در سال 

ها اداره ارتهاطات و رسان  ،های زیرمجموع  این نهادها و امور فره.گی استب ی ی از ادارهارتهاطی، زرنام 

(ACMAمی )[ب4ای مجازی کشور را زرعه ه دارد ]زاش  ک  م یریت فض 
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ACMA  ی استرالیا و اداره ارتهاطات از ادغام اداره خهرپراک 2005یک هژانس مست ل است ک  در سال.

ها و ارتهاطات در استرالیا است و ساختار سازمانی نظارت زر کار رسان  ACMAاسترالیا ز  وجود هم ب وظیف  

ک.. ه و شهرون ، تح ی ات و خ مات ح وقی های ارتهاطی، محتوا، مصر های زیرساختهن شامل زخش

ارتهاطات راه دور، خهرپراک.ی، ارتهاطات رادیویی و ای.ترنت حوزه  4زای  همگرایی  ACMAشودب در واقع می

های مجوز پخش، نظارت ک. ب درهم  این اداره از طر  دولت و از طریق مالیات و هزی. ها زر هنرا م یریت و 

را و کانهشودب دفاتر اصلی این نهاد نیز در شهرهای سی نی، ارتهاطات رادیویی و ارتهاطات راه دور تأمین می

 [ب6, 5لهورن واقع ش ه است ]م

 ساختار حکمراني -3

ن ش ل یک  در ا طورهمانب ده میا را نشان یدر کشور استرال یمجاز یفضا یساختار ح مران( 1-6ش ل )

یا وزارت ارتهاطات و فره.گ استرال یکشور زر عه ه یمجاز یت فضایریم  یاصل ی، هست شودمیمشاه ه 

ن وزارتخان  یوازست  ز  ا ی( ک  از م.ظر ساختار1ACMAا )یاسترال یهااز اداره ارتهاطات و رسان  واست 

استفاده  یمجاز یت فضایریخود در امر م  یاصل یتیریم  یهااز هست  ی ی ع.وانز  ،شودمیمحسوب 

ا ش ل گرفتب یارتهاطات استرال یو اداره یخهرپراک. یو زا ادغام دو اداره 2005در سال  ACMA ب ینمایم

و  ییویو ارتهاطات راد یتل ام، خهرپراک. یم م ررات در چهار حوزهیت.ظ یی.ان از همگرایاطم هن، تیمسئول

ام و تل  ییویمجوز پخش، ارتهاطات راد یها. یات و هزیق مالین نهاد از دولت و از طرایزودج .ترنت استب یا

ز   نتوامیا یوزارت ارتهاطات و فره.گ استرال یزرا ش هتعریفف یوظا جمل از ،گرید یگرددب از سویم تأمین

 تل ام و یهازرنام  یزیرم م ررات و زرنام یتوسع  شه  ، ت.ظ یزیرم م ررات و زرنام یت.ظ ی چونموارد

اد ی، م ررات گذاری ملی مرتهط زا اقتصم م ررات خهرپراک.ی، ت.ظییویراد یهام م ررات فرکانسیپستال، ت.ظ

 نشر امور فره.گی اشاره نمودبزا اقتصاد اطالعات، حق طهع و  در ارتهاطدیجیتال، م ررات گذاری محتوا 

                                                 
 

 

1 Australian Communications and Media Authority 
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 استرالیا: ساختار حکمراني فضاي مجازي 1شکل 
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 ایاسترال يمجاز يفضا حوزه در مسئول ياصل ينهادها -3-1

 وزارت ارتباطات و فرهنگ -3-1-1
ها ف زوده است، در حال حاضر زرنام یوظا یرات نام و حوزهیین نوزت شاه  تغیچ.  یک  ط وزارتخان ن یا

طور خا  ازجمل  وظایف ز را زر عه ه داردب  یارتهاطات و امور فره.گ یمرزوط ز  حوزه یهایگذاراستیو س

و  ریزی تل امریزی توسع  شه  ، ت.ظیم م ررات و زرنام ت.ظیم م ررات و زرنام توان مواردی چون هن را می

های رادیویی، ت.ظیم م ررات خهرپراک.ی، م ررات گذاری ملی مرتهط زا اقتصاد پست، ت.ظیم م ررات فرکانس

ر تها امودیجیتال، م ررات گذاری محتوای مرتهط زا اقتصاد اطالعات، ت.ظیم م ررات حق طهق و نشر و در ان

 (ACMAا )یاسترال یهازا ع.وان اداره ارتهاطات و رسان  یمرکز ،ن وزارتخان یا زیرمجموع در فره.گی دانستب 

 ا دانستبیدر استرال یمجاز یک.ترل فضا یتوان هن را م ر اصلیقرار دارد ک  م

ز ل ، استب ایفیچ فیم یر ارتهاطات و فره.گ، هقایوز یپاسخگو ،ن گزارشی  این وزارتخان  در زمان تهیا

ونا نش، یو س.اتور، خانم ف ایم.ط  ر ارتهاطات یوز یپاسخگو ،، وزارتخان 2017اکتهر  27تا  یژوال 1خ یتار

ل  یفیف یاز سمت خود در مجلس ک.ار گرفت، هقا 2017اکتهر  27خ یک  خانم نش در تار یزود و زمان

 ع.وانز  یجت م .زیعه ه داشت و سپس، س.اتور زر ز  2017دسامهر  20خ یاو را تا تار یدفتر هایمسئولیت

 م.صوب ش ب ایم.ط  ر ارتهاطات یوز

 و نقش وزارتخانه ارتباطات و فرهنگ يعملکرد هايحوزه -3-1-1-1

 ا زرشمرده ش ه است:یوزارتخان  ارتهاطات و فره.گ استرال یعمل رد یهاحوزه ع.وانز ر یموارد ز

 زان  یپه.ا هایزرنام و  یمشخط 

   ز. یطه 

 حق نشر 

 یت از هثار ه.ریر و حمایجازجا پذ یراث فره.گیم ازجمل ، یامور فره.گ 

 یو پست یارتهاطات مخازرات هایزرنام و  مشیخط 

  ییویف رادیت طیریم 

 ایرسان پخش  مشیخط 

 محتوا در اقتصاد اطالعات مشیخط 
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 ایارتباطات و فرهنگ استرال وزارتخانهاهداف  -3-1-1-2

 :یر اشاره نمودتوان ز  موارد زیا میرده ش ه توسط وزارت ارتهاطات و فره.گ استرالاه ا  زرشم ازجمل 

 یایشهرون ان از مزا یهم را فراهم ک.  ک  در هن  یطیمح می کوش ا یوزارتخان  ارتهاطات و فره.گ استرال

 م.  زاش. بزهره یو ه.ر یات فره.گیمت.وع و تجرز یز  خ مات ارتهاط یدسترس

 روزمرهب هایفعالیت ی  زرایمف یز  خ مات ارتهاط ییایهم  شهرون ان استرال یدسترس 

  و ام.یت  ها و عالی شان در فضای مجازیچگونگی تح ق خواست هگاهی شهرون ان استرالیایی در

 بیمجاز یفضا هایفرصتاستفاده از هرگون  سودجویی و نیز در م ازل کامل هنان 

  بیات مت.وع فره.گیدر تجرز ییایشهرون ان استرال مشارکت و لذت یزرا هافرصتخلق 

 ذاریگسرمای هنان در  ییز توانایزخش ارتهاطات و ن هایشرکت المللیزینو رقازت  ی اریپا یز ا ،

 بییایاسترال ک.. گانمصر  نیازهایز   ییو پاسخگو ینوهور

 ابیو ملت استرال هازخشدولت ز  نفع  هایزرنام  مؤثر اجرایو  زرداریزهره 

 خالق در سراسر کشورب هایفعالیتا و رش  یاسترال یو ه.ر یهثار فره.گ یدایره یو نوهور ی اریپا 

 ی و ی، استع اد، تواناهگاهین یّک  مه ا توسط مردمیم.حصر ز  فره.گ استرال ی  هثار و محتوایتول

 استبا یژه استرالیات ویدر زسط محتو تولی ک.. گان زرای مهارت الزم

  فره.گ  از یل جهانی. ه و تجلیه هاینسل یزرا یزوم یو هواها هاززان، هاداستان داشتننگ محفوظ

 ابیاسترال

 نظرمد   هايبرنامهها و يخروج -3-1-1-3

ج ول  استب در هو زرنام  را اتخاذ کرد یدو خروج ،، وزارتخان  ارتهاطات و فره.گ2017-18در سال 

 بشودمین موارد مشاه ه ی( ا1-6شماره )

 2018و  2017ها در سال ایوزارتخانه ارتباطت و فرهنگ استرال نظرمد  يهاو برنامه هايخروج: 1جدول 
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 ساختار وزارتخانه ارتباطات و فرهنگ -3-1-1-4

ل یهمال وم ترن وزیرنخستط وزارتخان ، توسّ ر کلّ یدز ع.وانز ک مرداک ین گزارش، مای  ایدر طول زمان ته

ر خانم دکت ،ر زخشیشان، دزیسپتامهر هغاز کرده استب قهل از انتصاب ا 18خ یو کار خود را از تار ش هم.صوب

 ( زودبینشان افتخار خ مات عموم ی)دارن هت یه ر اسم

 ر زودن :یب زیر ز  ترتیمعاونان دز ،2018 ژوئن 30در 

 چارد اکلزی ات: ریراههرد و تح ر زخش محتوا، ه.ر، یمعاون دز 

 ری. یچارد ویو مصار : ر هازیرساختر زخش اصالحات زازار، یدز ییمعاون اجرا 

 استب ش هدادهنشان ( 2در ش ل )ن وزارتخان  یا یساختار کل



 7 ایاسترال کشور در یمجاز یفضا یحکمران

 

 

 ایوزارتخانه ارتباطات و فرهنگ استرال يساختار کل :2شکل
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 ایهمکار وزارت ارتباطات و فرهنگ استرال يهامجموعه -3-1-1-5

مرتهط زا وزارت ارتهاطات و فره.گ  هایمجموع نهاد از  18ن وزارتخان  زا یا 18-2017 هایسالدر طول 

 باست ذکرش هن نهادها یا یاسام( 2-6ج ول ) داشت  است ک  در یهم ار

 ایهمکار وزارت ارتباطات و فرهنگ استرال ينهادها: 2جدول 

 

 ارتباطات يا در حوزهیمرتبط با وزارت ارتباطات و فرهنگ استرال ينهادها -3-1-1-6

 ایپست استرال -3-1-1-6-1

ف ا موظّیترالاسا استب پست یق ز  دولت استرالمتعلّ  کامالً است ک   یدولت یک شرکت تجاریا یپست استرال

ا کار ی یک  زن گ هرکجاا در یهم  شهرون ان استرال یزرا صرف  راز م رونو  زاکیفیت یس پستیک سرویاست 

 بده میا ارائ  ر ی یو لجست ی ی، تجارت ال ترونز. یزست ن خ مات یا همچ.ی، ارائ  ده ب پست استرالک.. می

 هایچارچوبت، یچون اصالحات مرتهط زا ام. یمواردو در  وزارتخان  ارتهاطات و فره.گ در زخش پست

ب ده یما مشورت یشتر ز  دولت استرالیجاد ثهات هر چ  زیا یحساا، زرا هایتصمیم، الزامات و یو مال ینظارت

نس پست و هژا ی  جهانیا در اتحادیکشور استرال ی. ه زخش پستین نمایوزارتخان  ارتهاطات و فره.گ همچ.
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وره ا مشایپست استرال داریسهاما را در ی، دولت استرالییوزارت دارا ین وزارتخان  زا همراهیاسازمان ملل استب 

 ان بداده

 (ABC)ا یاسترال ایرسان شرکت پخش  -3-1-1-6-2

ا ز  کشور کمک کرده، یاسترال یت ملین شرکت زا انع اا هویا استب یک رسان  پخش ملی ABCشرکت 

 ABCب شرکت ده میج یرا ترو یفره.گ ین گوناگونیرا پرورش داده و همچ. یفره.گ یت و ه.رهایخالق

 استب هارسانیاطالعو اخهار و  یمجاز یون، فضایزیو، تلویع رادیم مل ص.ا

 یشرکت، دسترس سال س ، زودج  ABCاست شرکت یا در رازط  زا سیوزارتخان  ارتهاطات و فره.گ استرال

 بده میا مشاوره یشرکت، ز  دولت استرال م یرههیئت یعضاو انتصاب ا ABCخ مات  یو گستردگ

 (ACMA) ایاسترال یرسان سازمان ارتهاطات و  -3-1-1-6-3

طازق م هنالین یو محتوا ی، ارتهاطات مخازراتییویم م ررات پخش، ارتهاطات رادین سازمان مسئول ت.ظیا

 ،مثالع.وانز  ؛ی م.افع عموم داردح اکثرش یدر افزا یسع ،نفعانذی یزا هم ار استب سازمان یزا ضوازط قانون

زخش ص.عت را  نیازهایرد، یع جامع  را در نظر گیوس هایدغ غ   توانمیتا چ  ح   ینظارت هایچارچوب

 سازدب تأمینرا  یو اجتماع یت م.افع ملیزرهورده ک.  و ام.

ط کار رفت  توس  است زیو س یرگذاقانون هایچارچوبا در رازط  زا یوزارتخان  ارتهاطات و فره.گ استرال

ACMA  یپه.ا یشه   مل یاق امات الزم جهت زههود تجرز  کارزر ازجمل (  زانNBNت از ،)یر حفاظتی 

زر  تی، نظارت و مال ییویف رادیت طیری ات محتوا و خ مات ارتهاطات، م یدر تمه ک.. گانمصر م.اسب 

ن، وزارتخان  ارتهاطات و فره.گ از یب عالوه زر اده میا مشاوره ی، ز  دولت استرالیمجاز یت فضایرسان  و ام.

 کرده استب یهانین نهاد پشتیدر ا وقتتمام  و چهار عضو یاست ج یک ریانتخاب و انتصاب 

 (NBN Co) زان  مح ود یپه.ا یمل یشه   -3-1-1-6-4

ف موظّ ،شرکتن یا استب ایمتعلق ز  دولت استرال کامالًاست ک   یدولت یک شرکت تجاری NBNشرکت  

 یع زرایرزان  س یز  په.ا یا است تا دسترسیاسترال یزان  مل یپه.ا یشه   یادارهو  ان ازیراه، ریزیزرنام ز  

 ا فراهم زاش بیمردم استرال یهم 

هست. ،  ارتأثیرگذزان   یپه.ا یمل یشه  ک  زر  یا در رازط  زا عواملیوزارتخان  ارتهاطات و فره.گ استرال

ازار ز رون هایو  یو مال ی، نظارتیو الزامات قانون هاچارچوبا، یاسترال شهریکالنو  ایم.ط   تأثیرات همان. 

 ین، وزارتخان  ارتهاطات و فره.گ زا همراهیب عالوه زر اده میا مشاوره ی، ز  دولت استرالهازخشو تحوالت 

 مطلع کرده استب NBNشرکت  داریسهامت خود در یا را نسهت ز  ظرفی، دولت استرالییوزارت دارا



 پژوهشگاه فضای مجازی    10

 

 یت مجازیام. رته دفتر عالی -3-1-1-6-5

ا یاسترال یرسان ک  توسط سازمان ارتهاطات و  است یک دفتر قانونی یت مجازیام. رته عالیدفتر 

(ACMA) نیب اشودمیمحسوب  یت مجازیا در امر ام.یدولت استرال ی یو سازمان کل شودمی یهانیپشت 

 اهیهگو  هموزشق یا، از طریشهرون ان استرال یرا زرا یمجاز یت فضایدارد تا سطح ام. یسع رته یعالدفتر 

ن زخش یده ب ا ی، ارت ارانتفاعیغ هایسازمان، م ارا و ی، ص.عتیدولت ینهادها یاجتماع و زا هم ار یزخش

 ییوهمان.  زورگ یمجاز یفضا زن. ههسیب محتویاتمرتهط زا  هایگزارشات و یز  ش ا ی گین، زا رسیهمچ.

ت یم.سطح ا ارت ای، ز  غیرمجاز یو هرگون  محتوا همیزتوهینر ی، تصاوییاینسهت ز  کودکان استرال یمجاز

ن دفتر یا یزودج و  یاست، راههریا زا نظارت زر سیب وزارتخان  ارتهاطات و فره.گ استرالک. میکمک 

 کرده استب یاریا را ی، دولت استرالرته عالی

 (SBSژه )یخ مات پخش وشرکت  -3-1-1-6-6

، هگاهی، موجب چ. ززان و  یخ مات مت.وع فره.گ یارائ زا  ک ی است پخش مل یرسان ک ی SBSشرکت 

و  ترعادالن ، ترم.سجم یکشور یتوسع ن رسان ، یا مأموریتا استب یح تمام مردم استرالیو تفر هموزش

 استب ش هع.وان یو و خ مات مجازیون، رادیزیتلو یوسیل ز  ترهماه.گ

خ مات  یو گستردگ ی، زودج ، دسترسSBSاست شرکت یا در رازط  زا سیوزارتخان  ارتهاطات و فره.گ استرال

SBS بده میا مشاوره یهن، ز  دولت استرال م یرههیئت یو انتصاب اعضا 

 فرهنگ و هنر يا در حوزهیمرتبط با وزارت ارتباطات و فرهنگ استرال ينهادها -3-1-1-7

 ایه.ر استرال یشورا -3-1-1-7-1

ر د یشتازین شورا ن ش پیا استب ایاسترال یو ه.ر یفره.گ هایزمی. در  گذاریسرمای ن شورا یه   ا

 ن فره.گ و ه.ر و زسط دادن یزخش یق تعالیک  از طر ا داردیاسترال یط فره.گیمح یتوسع ت و یحما

استب وزارتخان  ارتهاطات و فره.گ  م ههدستز ، ییایزا فره.گ و ه.رم. ان استرال یو خارج یتعامالت داخل

 بکرده است یاریرا  یا، دولتاسترال یاست شورایو مسائل مرتهط زا س یق نظارت زر راههریا از طریاسترال

 (AFTRSا )یو استرالیون، رادیزیلم، تلویم رس  ف -3-1-1-7-2

AFTRS نمون ، از  طورز ا استب یدر استرال ایحرف و پخش  یشینما ه.رهای یده. هتوسع و  یحام

 هایاستسیا در رازط  زا یب وزارتخان  ارتهاطات و فره.گ استرالایحرف زر ص.عت  ین مهت.یو تمر هموزشق یطر

 بده میمشاوره  AFTRSا و ی، ز  دولت استرالیپخش و امر راههر
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 ( ANMMا )یاسترال یمل یانوردیدر یموزه -3-1-1-7-3

ش و ینما ین زرگزاریو همچ. یمل یانوردیدرن مجموع  یز یجاد هماه.گیم دارد زا این موزه تصمیا

ده ب  شیا افزایاسترال یانوردیراث دریاق عموم را نسهت ز  هثار میو اشت یزان ق ردانی، سطح دانش و مروی ادها

و  روی ادها ی، زودج  و زرگزارANMMموزه  یا در رازط  زا امور راههریوزارتخان  ارتهاطات و فره.گ استرال

 ک. بیم یاریا را ی، دولت استرالم یرههیئت یز انتصاب اعضاین

 Bundanon  یاتحاد -3-1-1-7-4

از  یزخش اعظم یخود، حام ییو اجرا یشی، نمای، هموزشیحیتفر هایزرنام زا  Bandanon  یاتحاد

زرخوردار  یر ه.رثا 4000مشتمل زر ر یون فراگیک کل سی ازن ی  همچ.ین اتحادیاستب ا یه.ر هایفعالیت

ک ی Bandanon ب یزو یاونیز  عموم از طر  هرتور و  اه اش ه یون ززرگ ه.ریکل سک ی ازجمل ، است

 ، ، زودجیا در رازط  زا امور راههری  استب وزارتخان  ارتهاطات و فره.گ استرالیریخ الم.افعمشترکشرکت 

 بده می رائ ا Bandanon  یاتحاد م یرههیئترا ز   هاییتوصی و انتصازات،  روی ادهاراث، یم نویسیفهرست

 ایخالق استرال غیر سهامی هایشرکت -3-1-1-7-5

خش ک زیا زوده تا یاسترال یهثار ه.ر یزرا یت از زخش خصوصیت فره.گ حمای، ت وهاشرکتن ین ش ا

 گذاریرمای سا زا یاز ب دولت استرالیتوسع ا یشهرون ان استرال یهم ز  نفع  ترموفقو  ترفعال ارتر، یپا یفره.گ

کمک ز   یم.ظم زرا گذاریسپرده هایزرنام و  ی، هموزشیگریخ مات مرز ی، خواستار ارائ اهشرکتن یدر ا

 تأمینرا  یت زخش خصوصیهست.  ک  ام. هاشرکتن یهم چراک است،  یفره.گ هایسازمانه.رم. ان و 

ا را یدولت استرالها، تین شرکاست ایو س یا زا نظارت زر راههریب وزارتخان  ارتهاطات و فره.گ استرالک.. می

 بک. میت یحما

 (MOADم مجلس )یا در ساختمان ق یاسترال یموزه دموکراس -3-1-1-7-6

، اما ک. میج یو ترو یمهم معرف یخیک م ان تاری ع.وانز م مجلس را یساختمان ق  MOADموزه 

 یهاگر رسالتیب از داستهای زع  نسل یحفظ ساختمان و مجموع  هثار هن زراتالش زرای ، در حالدرعین

استب وزارتخان  ارتهاطات و فره.گ  ش هع.وان یدموکراس یارتهاط زا مفهوم ذات ین موزه، درک و زرقراریا

ا را ی، دولت استرالم یرههیئتو انتصازات  روی ادها، زودج  و MOADموزه  یا در رازط  زا امور راههریاسترال

 ک. بیم یاری
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 (NFSAا )یاسترال یلم و ص ایف یو ملیهرش -3-1-1-7-7

NFSA  گر اس.اد ویو د ش هضهط ییایاسترال یصوت هایفایلو  هافیلمو حفاظت از  گردهوریمسئول 

 ا و خارجین خود در سراسر استرالیرا زا مخاطه ش هگردهوریو ین سازمان، هرشیم ارک مرتهط زا هنان استب ا

 بگذاردمیاز کشور ز  اشتراک 

و انتصازات  روی ادها، زودج  و NFSA یا امور راههرا در رازط  زیوزارتخان  ارتهاطات و فره.گ استرال

 بده می یاریا را ی، دولت استرالم یرههیئت

 (NGAا )یاسترال یمل یگالر -3-1-1-7-8

 یز  هثار ه.ر یدسترس م انفراهم کردن اطالعات و ا زاه   کوش می (NGAا )یاسترال یمل یگالر

ن  ش ده ب وزارتخایرا افزا یزصر یمردم ز  هثار ه.رزان درک، دانش و شوق ی، زتوان  مالمللیزینو  ی، ملیمحل

، دولت م یرههیئتو انتصازات  روی ادها، زودج  و NGA یا در رازط  زا امور راههریارتهاطات و فره.گ استرال

 بده می یاریا را یاسترال

 ( NLAا )یاسترال یمل یکتازخان  -3-1-1-7-9

شتر در ک.ار وجود لذت مطالع ، تالش یهر چ  ز یریادگی تأمین م.ظورز (، NLAا )یاسترال یمل یکتازخان 

ا یلات جامع  استرایخ و خصوصیک  تار یمل یمجموع ک یا ز  یشهرون ان استرال یهم  یک.  تا از دسترسیم

 یا در رازط  زا امور راههری.ان حاصل ک. ب وزارتخان  ارتهاطات و فره.گ استرالیرا مست.  کرده است، اطم

NLA ک. بیم یاریا را ی، دولت استرالم یرههیئتو انتصازات  دهاروی ا، زودج  و 

 (NMAا )یاسترال یمل یموزه -3-1-1-7-10

خ و فره.گ یرا ک  ز  افزودن دانش تار یمل یخیاز هثار تار ایمجموع ( NMAا )یاسترال یمل یموزه

ر ا در رازط  زا امویوزارتخان  ارتهاطات و فره.گ استرال بک. می یو نگه ار هوریجمع ان ،یا کمک کرده استرال

 بده می یاریا را ی، دولت استرالم یرههیئتو انتصازات  روی ادها، زودج  و NMA یراههر

 (NPGAا )یاسترال یچهره مل یگالر -3-1-1-7-11

خ، یت، تاریا، زر اساا هویزان درک از مردم استرالیش می( افزاNPGA)ا یاسترال یچهره مل یه   گالر

ا امور ا در رازط  زیچهره استب وزارتخان  ارتهاطات و فره.گ استرال ین اش یوسیل ز هنان،  یگوناگون ت ویخالق

 ک. بیا را کمک می، دولت استرالم یرههیئتو انتصازات  روی ادها، زودج  و NPGA یراههر
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 ایاسترال ی.مایسازمان س -3-1-1-7-12

ن یا استب ایلم استرالیفز  طرف اران ص.عت  زرای پیوستنمردم  یاصل یهااز مشوق ی یا یاسترال ی.مایس

ب ک. میت ی، م رن و خالقان  است، حمازاثهات یتجار لحاظ ازک   یی.ماین از ص.عت سیسازمان همچ.

ا یرالاست ی.مای، ز  دولت و سیش و امر راههریاست نمایا در رازط  زا سیوزارتخان  ارتهاطات و فره.گ استرال

 بده میرا مشاوره 

 ایاسترال يمجاز يت فضایحاکم يگر نهادهايد -3-1-2
، یفره.گ یکار یهاا زا حوزهیدر کشور استرال یمجاز یفضا یتیحاکم ینهادها زرخی( 3-6ج ول )در 

 هورده ش ه استب یو ح وق یتیری، م یو اقتصاد ی، ف.یتیام.

 ایدر استرال يمجاز يحوزه فضا يمل هايشرکتنهادها و  ترينمهم: 33جدول 
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 اطالعات و ارتباطات يا در حوزه فناوریکشور استرال يالمللنیب يهارقابت -3-2

ف.ّاوران   وشرفت  یپ هایقازلیتکار ماهر و  یروی، داشتن نیا در اقتصاد جهانیت استرالیموف  یاز عوامل اصل

 وردتوج م یزمان ویژهز  مسئل ن یب اسازدمیزاال را مم ن  زاکیفیتخ مات نوهوران   ارائ   کاال و یاست ک  تول

است ک   ین در حالیمب ایقرار ده م نظراطالعات و ارتهاطات  یف.اور یهاا را در حوزهیاست ک  رقازت استرال

ده و ت افزوی، واقعیمان.  هوش مص.وع هاییف.اوریشرفت در یزا پی تالیجیرات دییتغ زاالیسرعت زاوجود

ی خود ان  وجه  رقازتتوانست  همچ.انا یع استرالیمشاغل و ص.ا -ک یو روزات زع یس ، چاپ یت مجازیواقع

 استفاده ک.. ب یتالیجیرش  فعال د یایو از مزا ردهرا حفظ ک

 طورز ب شون میمح ود ن ICTنوظهور ف ط ز  ص.عت  هایف.اوریاز  یورش زهرهینوهوران  و افزا یکارزردها

 IoTزال وه مان.   یهااز زرنام  یانمون ، 2017در سال  Australia Digital Pulseاز  ش هچاپگزارش  ،مثال

 یدر خ مات مال یو هوش مص.وع یزه اشت یهاک در مراقهتی ، روزاتیدر تول زع یس ، چاپ یرا در کشاورز

 نیز.ازرا؛ دانش محور همچ.ان ادام  دارد-ا در گذار ز  سمت اقتصاد خ متیرا زرجست  کردب تحوالت استرال

 ین ادراک کارزردهای ، همچ.یج  هایف.اوریاز  زرداریزهرهساختن و  یعمل یزرا یتالیجید هایمهارتتوسع  

 ن رش  خواه  زودبیا یاصل هایمحرکاز  هاهن یتجار

 نیست ک  هورتعجباست،  وریزهرهو زههود  سازیجهانیی ی از عوامل مهم در  ف.ّاوریزا توج  ز  ای.   

ن یب اک.. میتمرکز  ICTدر  المللیزین، زر رقازت ترگستردهزسیاری از کشورها زرای تسهیل رش  اقتصادی 

 یتال در کارزردهایجید هایف.اوری کارگیریز  حالدرعینو  یمحل یرقازت ICTشامل توسع  ص.عت امر، 

 استب یاقتصاد یهاحوزه یدر تمام ترگسترده

 یریگان ازهاز عوامل مختلف ز  دنهال  یعیف وسی، زا در نظر گرفتن طیمختلف مللیالزین هایسازمان

موضوعات ز  زررسی ها، ن شاخصیاز ا هرک امهرچ.  مختلف هست. ب  یاقتصاد کشورها پذیریرقازت، ینسه

جهان،  یر کشورهایس  زا سای؛ در م اک.. میت یک مطلب مشترک را روای هاهن، اما هم  می پردازن  مختلف

است ک   ین در حالیب اگیردمیقرار  ز. یردهن یا یزاال هایرته در  ت ریهاً ICTا در حوزه یعمل رد استرال

ان  را کسب یم یگاهی، جایز. رد، در رته یس  قرار گیافت  مورد م ایتوسع  یر کشورهایا زا سایچ.انچ  استرال

 ک. بیم

 Digital Pulseج گزارش ينتا -3-2-1
Digital pulse  المللی زینرقازت  یک  زرا ییهاا را در شاخصیعمل رد استرال ی، چگونگ2018در سال

ر ز مؤثروجود دارد ک   یاریل کرده استب عوامل زسی، تحلک. میاطالعات و ارتهاطات کمک  یدر زخش ف.اور

 یوکارهاکسبل و کار، استفاده از مشاغ یروین ازجمل هست. ؛  هن انگرینمایا  ICTدر حوزه  یرقازت هایشاخص

ان ین میب از ایتجمع هایفعالیتر عوامل یان و سایک.. گان/مشترمصر  یش جذب عمومی، افزایتجار
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Deloitte Access Economics ا در حوزه یاسترال پذیریرقازتزان یافتن از می هگاهی یزراICT چهار ،

 ه است:قرارداد یازیو ارز موردزررسیموضوع مرتهط را 

  انی/ مشترک.. گانمصر 

  حوزهICT 

 هاوکارکسب 

 کار یروین 

Deloitte تا زتوان  عمل رد  قرارداد وتحلیلتجزی مورد  چهار موضوعن ین ایشاخص را در ز 15 درمجموع

همچون  المللیزین ی اتیاز م.ازع تح  هاشاخصن یک. ب ا ز. یرته افت  یتوسع کشور  16ان یا را در میاسترال

OECD ،WTOک ها نشان دادهیب زررسان ش هاستخراج ی اتیر م.ازع معتهر تح یمتح  و سا ، سازمان ملل  

 16فتم از گاه هین در جایانگیم طورز ان  است و یافت  در میتوسع  یر کشورهایا نسهت ز  سایعمل رد استرال

 ستاده استبیکشور جهان ا

 اني/ مشترکنندگانمصرف -3-2-1-1

ت یو قازل یدسترس یافراد زرا یی، توانایو کاهش اختالفات اجتماع یرش  اقتصاد یاز عوامل اصل ی ی

 یسترسن افراد فاق  دیتفاوت ز - یتالیجید یکاهش تفاوت دسترس استب یو اساس یاصل هایف.اوریاتصال ز  

  است ک یاز موارد –دارن   یو زهتر مؤثر یک  دسترس یو افراد تالیجید هایزیرساختز   یا ناکافی یکاف

مان.   - یاساس هایف.اوری روزافزونب جذب ان گذاشت ن هسر جهان، تمرکز عم ه خود را روی سرا هایدولت

 یارتهاطات در سطح عموم هایمهارتو  یتالیجی  در توسع  سواد دتوانمی -تلفن همراه  هایدستگاه.ترنت و یا

 داشت  زاش ب تأثیرگذاریجامع  ن ش 

 کشور در رده هفتم قرار  15ان یا در می.ترنت، استرالیز  ا یدسترس لحاظ از: .ترنتیز  ا یدسترس

ر هان ب .ترنت داشت یز  ا یدسترس ییا، توانایت استرالیاز جمعدرص   86 ت ریهاً 2017داردب در سال 

ک ده  گذشت  است )در سال ی ی.ترنت طیز  ا یدسترس توج قازلش یده. ه افزان رقم نشانیاچ.  

هم چ.ان نسهت ز   امّا ،ان (ی داشت .ترنت دسترسیت خانوار، ز  ایاز جمع درص  60 ت ریهاً، 2005

ره همچون ک ییرا دارن ، در کشورها یاساس ی.ترنتیک اتصال ایز   یت دسترسیک  قازل یتیجمع

 94، 2017س در سال یو انگل درص  97، 2017، دانمارک در سال درص  99کمتر استب )کره؛ 

داردب  ا تفاوت وجودی.ترنت در استرالیز  ا ییو روستا یافراد شهر یت دسترسنسهدر  مشخصاً(ب درص 

 Royخواه  داشت ) مؤثرتریدر سراسر کشور ن ش  یتالیجین اختال  در توسع  دیکاهش ا

Morgan Research, 2017ب) 

 همار زان  تلفن همراه، طهق یز  په.ا یدر دسترس: یلیموزا یهازان  زاال در شه   یز  په.ا یدسترس 
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 زان  پهناشتراک متصل ز  خطوطِ  132ا زا داشتن یدر سراسر کشور، استرال 2017سال 

(broadbandزرا )یس ن م ایدر اب کشور جهان قرار دارد 15دوم از  در رده یک م.ط  ،نفر در  100 ی، 

 ,OECDرته  را داراست ) نیزاالتر ،نفر ساکن 100هر  یاشتراک ز  ازا 157کشور ژاپن زا ح ود 

 ز. یرته  ،یش داشت افزا 2012نفر در سال  100 ینفر ز  ازا 98زان اشتراک از ی(ب هرچ.  م2018

 Deloitte Access هایتخمیناستب طهق  مان هزاقیر یی، ز ون تغ2012ا از سال یاسترال یالمللنیز

Economics ا یارد دالر ز  اقتصاد استرالیلیم 43ح ود  رد یزیچ 2015ل در سال یموزا یهایف.اور

 یهاشه   یرسانروزز ا زا ین مزایرود ایان  و انتظار مکمک کرده یمشارکت جمع یایو مزا وریزهرهدر 

 (بDAE, 2017)ت  زاش داش یشتریرش  ز 5Gز   4Gتلفن همراه از 

 اعتماد یجذب ح اکثر یراز یاصل هایمحرکاز  ی ی: ک.. گان/مشتریان ز  ف.ّاوریصر اعتماد م ،

ن اساا، طهق شاخص تحوالت ی  استب زرایج  یهایتال و ف.اوریجیز  اقتصاد د ک.. همصر 

ن یکشور، رته  هفتم را ز  خود اختصا  داده استب ا 16ان یدر م 2017ا در سال ی، استرالیتالیجید

  ک.یم گیریان ازهرا  یمجاز یعت فضایاز طه یناش یتیخطرات ام. پذیریریسکزان یشاخص، م

 یشتریت زیّاهمّ ،ن شاخصی، ایتالیجید یهایشتر ز  ف.اوریز یو ات ا روزافزونزا استفاده  ک درحالی

 وردمک کشور ی یتالیجید هایمحیطت اعتماد در یزان قازلین شاخص، میا زر اساان یهمچ. بیاز یم

ار، نروژ، دانمارک و سوئ  در ص ر ین معی(ب مطازق اTufts University, 2017) گیردمیقرار  زررسی

 ن مع.ا ک یاستب ز  یادش ه "کمهود اعتماد"زا  یع.وان کشورا ز یاز استرال ک درحالیقرار دارن ، 

تال دارن ، اما در ه.گام زروز یجیاز خ مات د یتوجه، استفاده و تجرز  قازلیتالیجیهرچ.  کارزران د

 ده. بیاز خود نشان م یار صهوران  کمتر، رفتهنالین هایاستفادهمش الت در 

 هاوکارکسبتجارت و  -3-2-1-2

 ، یموجود و ج  یتالیجید هایف.اوریاز  ICTرون حوزه یع درون و زیش استفاده ص.ایزا افزا زمانهم

 هایف.اوریب شودمیزرخوردار  یشتریت زیز، از اهمین یتالیجید یاز اززارها مؤثردر استفاده  هاهن ییتوانا

   و اساا تحول در تجارت ویپا توان. میک   شودمیش.اخت   "و رش  یزستر نوهور" کی ع.وانز  یتالیجید

زان استفاده و ی(ب مBCR, 2016فراهم ک.  ) یعیجاد اتفاقات مثهت در کل اقتصاد را ز  ش ل وسیا

 یتالیجید هاییتفعال ک  تا چ  ان ازه ده مینشان  یک کشور در ف.اوری یتجار وکارهایکسب گذاریسرمای 

 هاییتفعال یزال وه و موجود کشور زرا هایظرفیتانگر ین نمایشرفت  استب عالوه زرایافت  و پیتوسع  هاهن

 استب ICTدر حوزه  یاقتصاد
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  یتح(  ق و توسعR&D) : ص   ناخالیاز تول یع.وان زخشق و توسع  ز یشاخص تح  نظر گرفتنزا در

، ICTق و توسع  در حوزه یتح  یزرا یتجار یوکارها.  کسبیزان هزیک کشور، می یکل یداخل

 R&Dدر زخش  یتجار یگذار یزان سرمایاستب م قرار دادهکشور  16ان یدر م 12ا را در رته  یاسترال

ن یاست، ا ی  ناخالص داخلیاز سهم تول درص  14در ح ود  یزیا چیکشور استرال یزرا ICTدر حوزه 

 ,OECDاست ) درص  6/1ل یو اسرائ درص  7/1.  ین زمیدر ا یاست ک  شاخص کره ج.وز یدر حال

ز   16-2015است و در سال  یافت افزایشک ده  گذشت  ی ی.  در طین هزیوجود، انی(ب زاا2017

 یوکارهاق و توسع  کسبیتح  هایهزی. از کل  درص  40ن رقم ی ه استب ایارد دالر رسیلیم 6/6

 بده میا نشان یر استرالرا د یتجار

 یج  یوکارها زتوان.  در زازارهاشود تا کسبیزاعث م ی یرش  تجارت ال ترون: ی یتجارت ال ترون  

زال وه مرزوط ز   هایهزی. زمان  ا ک..  و همیان خود را پی، در سراسر جهان، مشتریا خارجی یداخل

ر ز، ی یتجارت ال ترون فروشیخرده یرا کاهش ده. ب شاخص جهان ی یزیف یهاعمل رد فروشگاه

کشورها  ،کیر عوامل مرتهط زا تجارت ال ترونیو سا زی.یپیشزان رش  قازل ی، مهنالینفروش  اساا

افت ، کشور یتوسع زال وه و  ین شاخص، زا توج  ز  زازارهایا زر اسااب ده میقرار  یازیرا مورد ارز

 .A.T) ک. یمگاه هفتم را کسب یکشور، جا 14ان یک، در میا در زخش تجارت ال ترونیاسترال

Kearney, 2015 ن اشت  است،  یر محسوسییتغ 2013ا، نسهت ز  سال یاسترال ز. یرته (ب

 یهاتیّالدر ص ر فهرست فعّ ان توانست ا و ژاپن یتانی ا، زریالت متح ه امرین زمان، ایدر هم ک درحالی

 رن بیک قرار زگیمرزوط ز  تجارت ال ترون

  زان  پهناتصال (Broadband Connectivity) :ترنت، مشاغل یهسان و مطمئن ز  ا یزا دسترس.

 یشاخص اتصال پهن زان  زرا زر اسااتال، رش  زال وه خود را ح اکثر سازن ب یجیتوان.  در عصر دیم

ل مشاغل از کدرص   7/97کشور قرار داردب  13ان یا در رده چهارم در میوکارها و مشاغل، استرالکسب

 94ح ود  2010ن رقم در سال یا ک درحالیان ، داشت  ی.ترنت پهن زان  دسترسیز  ا 2016در سال 

 است یمتعلق ز  کره ج.وز ،ن شاخصیا زر اساان رته  ی(ب زاالترOECD, 2017)زوده است درص 

 دارن ب ی.ترنت پهن زان  دسترسیوکارها ز  ااز کسبدرص   99ش از یک  ز

 است ک ییارهایاز مع ی یازر،  یاستفاده مشاغل از ف.اور: ازر یجذب ز  سمت ف.اور یشیرون  افزا  

ا یاسترال گاهیک. ب جایان میتال را زیجید یاز اززارها یترشرفت یپز  زخش  یرش و دسترسیزان پذیم

 ,OECDکشور، پ.جم است ) 12ان یع، در می  ص.ایکل یزرا یانش ازریدر استفاده از خ مات را

2017, ABS, 2017سازیذخیرهز  سرورها، ق رت  ی، شامل دسترسیار س.جش محاسهات ازری(ب مع ،

 استب یافزارنرم یهادر زخش یکارزرد یهازرنام  چ.ینهمو  ایشه   هایمؤلف 
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 ICTبخش  -3-2-1-3

 یارز.یساخت ز ز  دنهالک کشور است ک  ی یتالیجیانگر ق رت دی، نماICTزان توسع  زخش یان ازه و م

ک.  ک  زا عمل رد اقتصادی نسهتاً قوی، مشخص می ICTزخش زومی هن کشور استب  یزرا یتالیجیاقتصاد د

تا زتوان  سهم زیشتری از رش  جهانی ت اضا زرای خ مات و کاالها را  ساخت چطور یک کشور خود را مجهز 

زمان م.جر ز  هرچ.  این رش  هم –پاسخ ده   ICTوکارها در زخش ک.. گان/ مشتریان و کسبزرای مصر 

 Acker, Gröneشود )افزایش اختالالت دیجیتالی زرای مصار  خانگی و ص.ایع در سرتاسر جهان نیز می

and Schröder,2012) اطالعات یف.اور یی. زم در هیتوجّقازل یت اقتصادیّالک  فعّ ین، کشوریعالوه زر اب 

ال تیجیحرکت ز  سمت د یع را زرایر ص.ایسا رز  خواه  کرد ک را تج یمثهت یزهایو ارتهاطات دارد، سرر

 یرا زرا ف.ّاوری یتوان استان ارد جهانیم ک کشور،ی یک. ب زا در نظر گرفتن ن اط قوت نسهیق میش ن، تشو

 (بThe Economist,2018)یین کرد، تعشودمیف یکشور تعر کی یتالیجیتوسع  د هنچ 

 ICTبخش  يسهم اقتصاد

ف مم ن است شامل ین تعریتوان  متفاوت زاش ب ایسراسر جهان م ی، در کشورهاICT حوزهف یتعر

( و خ مات )مان.  انتشار یزات ارتهاطیان  و تجهی)مان.  ساخت را ICT یاز کاالها یهیزاش  ک  ترک یمشاغل

 هایفعالیتدر  ICTسهم زخش  وتحلیلتجزی (ب زا ITU,2007ده.  )یرا ارائ  م ی(و خ مات اطالعات افزارنرم

ح ود  ICTن زخش یکشور داراستب عالوه زرا 13ان یا رته  هفتم را در میک  استرال شودمیمشخص  یاقتصاد

 یاست ک  سهم اقتصاد ین در حالیاب شودمیشامل  2015کل ص.عت را در سال  افزودهارزشاز درص   5/4

 یده. هنشانن رقم یکل کشور استب ا افزودهارزشاز  درص  3/10معادل  یزیدر کشور کره، چ ICTزخش 

های اقتصادی فعالیتاز کل درص   2/7 ار دارد ک یرا در اخت ICT  یک ص.عت ززرگ تولین است ک  کره یا

 بشودمین را شامل ه

 ICTصادرات بخش 

 کی ICT یتا چ  ان ازه خ مات و کاالها ک. می یاست ک  زررس یاریمع ICTزان صادرات زخش یم

زر ب شودمیان، ت اضا ی/مشترک.. گانمصر  ی، از سویاا اقتصاد جهانیت رقازت در م یکشور عالوه زر قازل

ان یرا در م 13رته   2016ا در سال یاسترال ICT، در زخش صادرات خ مات المللیزینموجود  هایداده اساا

از کل صادرات  درص  3/1در ح ود  ICT(ب صادرات خ مات زخش WTO,2018کشور دارا زوده است ) 16

د ل ح ویزان صادرات در اسرائین میاست ک  ا ین در حالیا شودمیارد را شامل یلیم 2,5 یمعادل ارزش دالر

 ع.وانز ) ICTصادرات خ مات  یا زرایاسترال المللیزینت یاستب موقع درص  23/3ا یتانیو در زر درص  02/12

گاه یا جایاسترال 2011ر مان ه است؛ در سال ییز ون تغ نسهتاًر یاخ یهاسالسهم از کل صادرات( نسهت ز  

ش در سال یافزا درص  60در ح ود  ICT، صادرات خ مات زمانم تن یدر هم هرچ.  را داشت  استب 12
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ده. ه -ن ارقام نشانیاگرچ  اب  ه استیارد دالر رسیلیم 3,2 زرزالغ یرا تجرز  کرده است و ز  ارزش 17-2016

ا س  زیا در م ایاست ک  سرعت رش  استرال مسئل ن یانگر ایاست اما ز ICTصادرات خ مات  تیرش  و ت و

ا ی ICTزان واردات خ مات زخش یم زمانم تن یک  در هم ین مع.یر کشورها همگام زوده استب ز یسا

 داشت  استب توجهیقازلش یز افزای  کشورها، نیصادرات ز  درواقع

 يمجاز يت و چارچوب فضایظرف

ت یاعتماد افراد ز  ام. توج قازلش یافزا یاقتصاد ز  مع.ا یهادر تمام زخش ICTاستفاده روزافزون از 

ب یالا می یشخص هایدادهت یام. خصو ز ، شون میره و م.ت ل یذخ یتالیجید صورتز است ک   یاطالعات

 یهریسا جرائمر یو سا یمجاز یدر فضا یجاسوس هایفعالیت، هنالین زرداریکالهمخرب مان.   هایفعالیت

 یازی(ب ارزThe Economist,2016) .ها وارد ک.وکارکسب یز  اعتهار تجارتوجهی قازل هسیب  .توانمی

هن کشور ه.گام  هایییتوانااز  یاک کشور نشان ی ICTزخش  هایزیرساختو  یهریت سایام. هایمهارت

 کارهم ی صورتز ن یاستب همچ. یمجاز یزا فضا ت خطرات مرتهطیریو م  یهریدفاع در زرازر حمالت سا

 را زههود زخش ب دی ههسیب هایزخش، یتین حمالت ام.یزتوان  در صورت زروز چ. یستیزا

و  هاتوانایی نظر ازا یکشور، استرال 16ان یدر م 2017در سال  یهریت سایام. یشاخص جهان زر اساا

ر ییز ون تغ نسهتاًچ.  سال گذشت   یک  ط ایرته ارد، در رده سوم قرار د یمجاز یچارچوب مرزوط ز  فضا

ر ا قرار دارن ب دی ا، زاالتر از استرالیهمر متح هایاالتس.گاپور و  ین شاخص، کشورهایا زر اساامان ه استب 

 در.  ق رتم یک چارچوب قانونیت اطالعات، داشتن یمرتهط زا ام. یف. هایمهارت ازنظرا ی، استرالیازین ارزیا

 در ،خوب عمل کرده استب در م ازل نسهتاً، هموزشق و یق تح یت از طریجاد ظرفیو ا یهریسا جرائم یی. زم

 ،سئل من یرا داشت  استب ا یفیضع نسهتاًاطالعات عمل رد  گذاریاشتراک هایشه  و وجود  یهم ار یی. زم

خود  وازست  هایینسرزما و یمرزوط ز  استرال هاییالتان یز یاست ک  در هم ار یازال وه یهاچالشانگر یز

 بده میرا نشان 

  اتیب تح ده میمهم را نشان  یک فرصت اقتصادی یهریت سایام. یی. زم در یت جهانیو ه ا یرههر

ش یر ز  افزا  م.جتوانمیا یدر سراسر اقتصاد استرال یهریت سایشتر زر ام.ینشان داده است ک  تمرکز ز یقهل

 2030نفر در سال  60000دستمزدها و اشتغال  یدرص  2ش یدر تجارت، افزا گذاریسرمای  یدرص  5/5

خطرناک  هاییبهساز اقتصاد ک  در معرض  ییهاو زخش ICTص.عت  ین امر زرای(ب اDeloitte,2017شود )

 رد یروک یز  همراه خواه  داشتب  ییایمزا ،هست.  هموزش(دفاع، زه اشت و ، ی)هم چون زان  ار یهریسا

ن ی  ا ن زیرس ی. ه است و زرایتال در هیجی زخش رش  اقتصاد دی، نویهریم ازل  زا خطرات سا یمن زرایا

 یسانرروزز ن یانجام شودب اول یهری ات ساینسهت ز  گذشت  در قهال ته  یتریمهم، الزم است تا زرخورد ج 

شان را ن یهریاز ازت ارات سا یزرخ ی ی.درزمشرفت یا، پیدولت استرال یهریت سایام. یساالن  استراتژ
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 Brisbaneدر  یهریت سایز  افتتاح مرکز ام. توانمین اق امات یجمل  ا (ب از2017ا، ی)دولت استرالده می

تا  هوردمین فرصت را فراهم یا AustCyber یون دالر زرایلیم 30معادل  ایزودج افت یاشاره کرد ک  زا در

 یی. مدرزق یتح  یزرا یمراکز علم تأسیسگر اق امات، یردب از دیزهره گ یجهان یهریسا هایموقعیت یایاز مزا

 یروین 11000ش از ی. ه ز  اشتغال زیاست ک  در ده  ه یتیمتخصصان ام. یریکار گ  و ز یهریت سایام.

، یمجاز یشتر در فضایز گذاریسرمای زال وه حاصل از  یشتر خواه  م.جر ش ب زا توج  ز  سود اقتصادیز

.  ین زمیتا زتوان.  در ا ک.. میاستفاده  هاییفرصتن یا جهت رش  خود، از چ.یاسترال هایدولتمشاغل و 

 زاش. ب یجزو رههران جهان

 کار يرویمهارت ن -3-2-1-4

از  ی ی، هامهارتش یو افزا یریادگیدر  ICTو ادغام  ز  ش ل گسترده ICT یرقازت هاییتمزتوسع  

در  افراد درون کشور ICT هایمهارتو  یتالیجید هایتواناییتال استب یجیت در عصر دیعوامل مهم موف 

 بشودمیل در نظر گرفت  ین تحلیاست ک  در ا یان، کارگران و عموم افراد از موضوعات مهمیان دانشجویم

 ICTاشتغال در حوزه 

 یف. هایمهارتاساا زر  ک  است یمهم اقتصاد هایشاخص، از ICTکار فعال در زخش  یرویتع اد ن

ICT فعال کار  یرویتع اد ن یان ازه نسه ،المللیزینشاخص  زر اساا استب ش ه ز.اICTف کارم. ان ی، در تعر

ب زر اساا شودمیاستفاده  "ICTمتخصص "، از اصطالح ده می ارائ  OECDک   یحی، ز.ا زر توضICTزخش 

ان یا در میگاه استرالیب جاین ترتیفعال هست.  و ز  ICTا در زخش یکار استرال یرویاز ن درص  8/3ار، ین معیا

ا، ین در استرالیاز شاغل درص  5ت.ها  ،همار زر اساا (بOECD,2017) گیردمیکشور، در رده پ.جم قرار  11

 ا استبیتانیگاه اول از هنِ زری، جاز. یردهن یفعال هست. ب مطازق ا ICTدر زخش 

 ICT يدانشگاه التحصیالنفارغ

ز   ییگوپاسخ یاست زرا یک خط ارتهاطی درواقع ICT یهارشت  یالنالتحصفارغ یدانشگاهم ارک 

، زا توج  ز  سهم 2015هست. ب در سال  یتالیجید هایظرفیتو  ICT هایمهارتک  ز  دنهال  یانیکارفرما

 14ان یا در می، استرالیلیتحص یدر م اطع عال التحصیالنفارغان یدر م ICT یهارشت از  یالنالتحصفارغ

الت یتحص التحصیالنفارغز ادرص   7/3 (بOECD,2018) کشور، رته  ششم را ز  خود اختصا  داده است

ن ین رته  در اینو زا زاالتری است ک  در کشور زالن ن در حالی، اان رسان هان یخود را در علوم اطالعات ز  پا

 علوم اطالعات و ارتهاطات هست. ب هایرشت در  التحصیالنفارغاز  درص  54/6، ز. یرده

 ساالنبزرگ يتالیجيسواد د

 هایمحیطحل مش الت خود در  یزرا سالززرگت یجمع یتوانم.  لحاظ ازا یکشور، استرال 13ان یدر م

(ب شاخص سواد OECD,2012است ) قرارگرفت گاه دوم یک اختال  نسهت ز  ژاپن در جایت.ها زا  ف.ّاوران 
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 ساالنززرگ هایتوانم. ی المللیزین یازیارز یپروژهدر  -سال ز  زاال  16 یرده س. – ساالنززرگتال یجید

(Programme for the International Assessment of Adult Competencies (PIAAC)) 

 اتیمختلف ه.گام انجام عمل یدر کشورها سالززرگمهارت افراد  ده. هنشاناست و  قرارگرفت  موردزررسی

 استب یو اجتماع ی، کاریاه ا  شخص یاطالعات زرا پردازش

و  کار یتا نسهت ز  چگونگ هوردمین فرصت را فراهم یا یعموم یعرص ، در ساالنززرگتال یجیسواد د

ن یب ا یه ز  دست ی ی  و عمی، درک پارون میش یتال ش ن پیجیز  سمت د سرعتز ک   یدر جوامع یزن گ

-یاداقتص هایضعفن ط از  ی یمی توان  تال یجیک  کاهش سطح سواد د داللت دارد ن ن ت یا زر ،مسئل 

 (بPew Research Centre,2018ز  کاهش سطح اشتغال و درهم  م.جر شود ) ک طوریز زاش   یاجتماع

 آموزاندانش  يو علم ياضير ييتوانا

زر چهار حوزه یمهت. موزشه ه ی)ا STEMموضوعات ق رتم. ، در سطح م رس  در  هایظرفیتداشتن 

ن یاز ب اییش میافزا پیوست   ت هنیاست ک  اهم یاز موارد (اتیاضیو ر ی، مه. سیخا  علوم، ف.اور ی

 STEM هایشاخ . ه در یکار ه یرویت نیک  ز  ترز یف. نظرازن ط  :یت استاز دو جهت حائز اهم مسئل 

 مسئل و حل  یتف ر انت اد هایحوزه، ز  STEM هایمهارت، تروسیع ی گاهیو د نظرازن ط و  شودمی م.جر

خود،  یهت یهارش ن شیک  فرد در پذ شودمین امر موجب یمرتهط است و هم کامالً  یم.ط  هایتوانم. یو 

، کشور هموزاندانش  یاضیر یدستاوردها ازنظر، 2015(ب در سال Education Council,2015) تر زاش موفق

رته  ششم را ز  خود  ،کشور 16ان ی، در میعلم یدستاوردها ازنظرگاه نهم و یکشور، جا 16ان یا از میاسترال

ن ی(ب در اOECD,2018است ) هم ه ز  دستسال   15 هموزاندانش  یزرا ،همارن یاختصا  داده استب ا

 Programme for International Student) هموزاندانش المللیزین یازیزر اساا پروژه ارز ،شاخص

Assessment (PISA))  ک  توسطOECD نسهت ز  ده  گذشت ،  هموزاناست، عمل رد دانش  اجراش ه

ن علت زاش  ک  نسهت ز  یتوان  ز یات و علوم، میاضیر هایشاخ ن کاهش عمل رد، در یکاهش داشت  استب ا

ن دو حوزه موفق یتوانم.  در ا یهاافتن م رایدر  ییایاست، م ارا استرالدرص   19ک   ین جهانیانگیم

 (بOCS,2017ان  )نهوده

 یمجاز یمختلف فضا یهاگذشت  و در حوزه یهاسال یا طیدر استرال گرفت انجاماز اق امات  یاخالص 

 هورده ش ه استب (4-6ج ول ) در
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 گذشته انیسال يط يمجاز يفضا يدر حوزه ایاقدامات صورت گرفته در استرال: 4جدول

 

 ایدر استرال يمجاز يفضا يتیحاکم هايسیاست -3-3

، ی، فره.گیو ف. یتوان در چهار قالب اقتصادیا را میدر استرال یمجاز یفضا یتیحاکم هایسیاست

 نمودب یز. دست  یو ح وق یتیریو م  یتیام.

 مختلف  یهادر حوزه زل. م تو  م تمیان، م تکوتاهان از م چشمیترس: یو ف. یت اقتصادیحاکم

مرتهط زا ص.عت نسل  یهایتال و ف.اوریجید یهارساختیز یار زاال در توسع یو شتاب زس یف.اور

زات ز  کار یتجه یسازیاد در رازط  زا زومیچ. ان زن زخش زا عطش ن یژه در ایو یگذار یو سرما 4

 ش هبگرفت 

 ؛یمجاز ین فضایادی  و ز.یپا یهایع در ف.اوریپژوهش وس: یت فره.گیحاکم 

 ن ین ایت متخصصیو ص.عت و ترز هموزشت زخش یت زا ت ویدر ص.عت ام. پیشرو: یتیت ام.یحاکم

 2030ن ص.عت تا سال ای توسع ق ی  از طریشغل ج  60،000جاد یحوزهب ا

 ل یج و تسهی ررات و تروم میدر رازط  زا ت.ظ رزطانذیمشارکت : یو ح وق یتیریت م یحاکم

 مسائل در حال ظهورب یمشترک ص.عت زرا یگرمیو ت.ظ یگرمیخود ت.ظ هایحلراه
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 بندیجمع -4

ی کشورهای پیشرو در حاکمیت فضای مجازی، های استرالیا ز  م.ظور قرارگرفتن در زمرهزا نگاهی ز  تالش

خوردب در همین زمی. ، کارهایی توج  ویژه این کشور ز  توسع  ص.عت ام.یت زیش از دیگر موارد ز  چشم می

 ضایف مختلف ازعاد در خهره اینیروه ترزیت زر تأکی  و استرالیا مردم زرای هموزشی دسترسیچون تسهیل 

ی ام.یت، نشان از عزم ج ی این کشور زرای مطرح ش ن ز  ع.وان پرچم ار این و ز  خصو  در حوزه مجازی

 حوزه زوده استب 

های زان  استرالیا ز  م.ظور توسع  ای.ترنت ملی، کمک ز  کسب و کارهای نوپا زا سیاستی پهناجرای پروژه

 ارکتمشز  م.ظور  نوین هایف.اوری از استفاده زرای استرالیا مردم ساختن هش.او  "ازی زداده"حمایتی نظیر 

 مختلف عاداز در خهره نیروهای ترزیت زر تأکی  ،استرالیا مردم زرای هموزشی دسترسی تسهیل، م رن اقتصاد در

، قطعات پازلیست ک  استرالیا در طی زمان ز  خوزی دیجیتال دولت یتوسع  ز  ویژه توج و مجازی  فضای

روی هوشم. ان  از تحوالت دیجیتالی جهان داشت  استب از ها ز  م.ظور دنهال سعی در ک.ار هم قرار دادن هن

 یوزهح المللیزین استان اردهای و قوانین ت وین در زودن پیشرو جهت در گذاریسرمای  و تأکی سوی دیگر، 

، سهب همراهی و هم لی هر چ  زیشتر زخش گریت.ظیم و گذاریسیاست در رزطانذی ارکتمشو  دیجیتال

 خصوصی زا ح ومت استرالیا زرای تسریع هر چ  زیشتر این رون  رش  زوده استب 

 هزاد، تجارت هایقرارداد ،(WTO) جهانی تجارت سازمان شامل المللیزین هایقرارداد و مجامع در فعال حضور

 توسع  و هم اری سازمان و( G20) 20 گروه ،(APEC) اقیانوسی -هسیا اقتصادی هایهم اری سازمان

از جمل  اق امات موثر استرالیا در حوزه دیپلماسی خارجی زوده ک  م مل م.اسهی زرای  (OECD) اقتصادی

 های این کشور در حوزه فضای مجازی زوده استبدیگر فعالیت

 منابع -5

 

[1] https://www.roi.com.au/blog/australian-internet-social-media-statistics-2019 

[2] https://trove.nla.gov.au/ 

[3] http://www.dbcde.gov.au/ 

 [4] https://www.communications.gov.au/ 

[5]  https://www.acma.gov.au/  

[6]https://www.directory.gov.au/portfolios/communications-and-arts/australian-

communications-and-media-authority 
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