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 ستخلص: امل
كل  من  أدى  لقد    ،اهلند اقتصادا يتسم بالنمو الرسيع ويسهم بالنصيب األكرب يف صناعة تقنية املعلومات العامليةمتتلك    الغرض:

الذي جعل من إجراء اإلصالحات أمرا حتميا ملواجهة التحديات التحرض والتحديث الرسيع إىل إجهاد قطاع الطاقة يف اهلند؛ األمر  

األسايس  ،الناجتة املركز  اهلند  املتوسط  تقنية  ل  وعىل حني متثل  أعىل من  بحثية  نتائج  من  متتلكه  بام  العامل،  الذكاء  املعلومات يف  يف جمال 

وهتدف الدراسة احلالية إىل بحث دور    ، جال حتى اآلناالصطناعي، إال أهنا مل تتمكن من حتقيق االستفادة القصوى من فوائد هذا امل

( يف إحداث نقلة نوعية لقطاع الطاقة يف اهلند من خالل تسليط الضوء عىل التحديات  IM( وإدارة املعلومات )AIالذكاء االصطناعي )

 مها وتوظيفهام يف قطاع الطاقة. رواملعوقات التي تعرتض تطوي

 

1 Chawla, Y., Shimpo, F., & Sokołowski, M. M. Artificial intelligence and information management in the energy transition of India: 

lessons from the global IT heart. Digital Policy, Regulation and Governance. https://doi.org/10.1108/DPRG-05-2021-0062.. 

ألي شخص استنساخ وتوزيع وترمجة وإنشاء أعامل مشتقة  ويمكن . BY 4.0 يتم نرش هذه املقالة بموجب ترخيص املشاع اإلبداعي  2

 واملؤلفنی األصلينی.   برشط التوثيق الكامل لبيانات االستشهاد باملقالمن هذه املقالة )ألغراض جتارية وغري جتارية عىل حد سواء(،  

 . JPMJMS2011منحة رقم  D؛ JST ،Moonshot R &ampمن قبل حصل هذا العمل عىل دعم  3

 ترجمات

https://doi.org/10.1108/DPRG-05-2021-0062
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األسلوب:  / املنهجية   / اإلتن  التصميم  حتليل  من خالل  الدراسة  واألدبيات اقش  احلالية  والسياسات  املقرتحة  سرتاتيجيات 

الراهن  ووالتقارير املتاحة،   الضوء عىل الوضع  اهلند من خالل تسليط  الطاقة يف  املعلومات يف تطوير  الذكاء االصطناعي وإدارة  دور 

 والتحديات احلالية. 

توضح النتائج أن بحث وتطوير تقنية املعلومات يف قطاع الطاقة اهلندي لديه حوافز عديدة، لكنها حوافز تتسم بالتشتت،    النتائج:

إىل جانب افتقار اهلند إىل تنظيم إداري شامل ُيطبق بشكٍل رأيس من أعىل إىل أسفل، مما يستدعي وجوب إيالء املزيد من االهتامم هبذا 

ت التوفيقية الرسيعة التي يضطلع هبا صانعو السياسات يف اهلند جتاه الذكاء االصطناعي وإدارة املعلومات، إىل  وتستند اإلجراءا ،الشأن

 .مربرات قوية

التغيري املستمر يف قطاع الطاقة اهلندي  ثار العملية:اآل التقنيات الذكية  -سيؤدي  البيانات    -يف ظل دمج  إىل زيادة الوصول إىل 

 حتقيق أقىص قدر من فوائدها دون وجود سياسة شاملة للذكاء االصطناعي وإدارة املعلومات.الضخمة، والتي ال يمكن 

التنمية املستدامة لدعم العمل    ثار االجتامعية:اآل الذكاء االصطناعي والروبوتات بام يتامشى مع أهداف  الثورة يف  يتعني تنفيذ 

 ىل التعزيز يف اهلند.املناخي، والنظر يف قضايا اخلصوصية؛ فكال املجالني حيتاج إ

تقدم الورقة مناقشة مبتكرة بشأن بعض احللول واجبة التطبيق فيام يتعلق بتطوير قطاع الطاقة القائم عىل تقنيات    األصالة / القيمة:

 هذه الدراسة. الذكاء االصطناعي القادمة من اجلنوب العاملي؛ والتي تستند إىل الدروس املستفادة من دراسات احلالة اهلندية املقدمة يف  

 . (4)الذكاء االصطناعي (؛3)اجلنوب العاملي(؛ 2)إدارة املعلومات(؛ 1)اهلند فتاحية:املكلامت ال

 مراجعة عامة. نوع الورقة:

 املقدمة:  
الذكاء االصطناعي   ال سيام يف ظل عىل كل جانب من جوانب حياتنا تقريبا،    The artificial intelligence (AI)أثرت ثورة 

، والروبوتات، والتعلم العميق، وجمموعة كبرية  the internet of things (IoT)جماالت مثل: إنرتنت األشياء  الذي تشهده  كبري  التقدم  ال

األخرى   االصطناعي  الذكاء  متفاوتة    املستخدمةمن حلول  األغراض  يف جمموعة  لقد  (Sokołowski, 2022; Simon, 2019)من   .

 Khare)حتويل النظم التقليدية إىل نظم ذكية  أدت بدورها إىل  التي    املتطورة،عىل دمج نظم املعلومات واالتصاالت    ت هذه الثورةساعد

et al., 2020) وقرى ذكية  ،والريفية التقليدية إىل مدن ،من خالل حتويل اهلياكل احلرضية(Visvizi and Lytras, 2018) .حيدث هذا  و

 . (Guihot et al., 2017; Sarirete et al., 2021) واعدةالتوقعات بشكل مبارش والتزال أمام أعيننا 

لع التحسني  وال يمكن  تتجاهل  ملية  ينطوي عليه من  قطاع الطاقة    (Baker, 2018)  املطرد أن  لتقنيات  حلول  بام  الذكاء  ثرية 

يف إنتاج    التقني املطرد  يف ظل التطور الطاقة    داث تطور جذري يف قطاع إحمن املتوقع أن يؤدي تنفيذها إىل  والتي  االصطناعي الناشئة،  

  متزايد    تأثري    يلتقنيات الذكاء االصطناعبرصف النظر عن الصناعة، فإن  و  ،الطاقة، ونقلها، وتوزيعها، وختزينها، واستخدامها النهائي

، حيث تتيح نقاط القوة مثل: وجود عدد كبري من أيًضا   اهلندوينسحب هذا عىل   .(Sokołowski, 2022)عىل سياسات املناخ والطاقة  

  اعامليً   اأمهية عاملية، عىل اعتبار اهلند مركزً   ي، واقتصاد رسيع النمو، حيركه قطاع تقنية معلومات ذحقيقيةالشباب الذي حيظى بديمقراطية  

جنبا إىل جنب مع املشكالت التي يتعني حلها، بام يف  ، وذلك    (Solanki and Sinha, 2017; Rao et al., 2022)املعلومات  لتقنية  

  لتطبيقات الذكاء االصطناعياألمر الذي جيعل منهام جمالني داعمني    ؛ (Gao et al., 2020, p. 5)ذلك التفاوت أو عدم املساواة أو الفقر  
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بوصفها مركًزا رئيسيًا لتقنية . وعالوة عىل ذلك، ومع زيادة قوة اهلند  (Kalyanakrishnan et al., 2018, p. 164)  عىل نطاٍق واسع 

ت  أصدرومن هنا فقد   .(Sokołowski, 2019)، فإن الطريقة التي تتعامل هبا مع قطاع الطاقة وتغري املناخ تؤثر عىل العامل بأرسه  املعلومات

يف يونيو    - National Institution for Transforming India (NITI)طوير اهلندجلنة التخطيط اهلندية املنبثقة من املؤسسة الوطنية لت 

اإل  نقاشيةورقة    -م2018 للذكاء االصطناعيحول  الوطنية  للجميع"  سرتاتيجية   AI #AIFORALL  (NITI  "الذكاء االصطناعي 

Aayog, 2018)  استند إصدار وثيقة    وقد  ،الذكاء االصطناعي  بوصفه واحًدا من املجاالت الرئيسية لدعم ، والتي أدرجت قطاع الطاقة

 الصادر تقرير  اليف  وتشري التقديرات الواردة    .(NITI Aayog, 2021)  سابقة الذكرإىل ورقة املناقشة    م2021السياسة املحدثة يف أغسطس  

)  االحتادعن    امؤخرً  واخلدمات  الربجميات  لرشكات   NASSCOM  )National Association of Software and Serviceالوطني 

Companies ،    مليار دوالر لقطاع الطاقة والصناعة    55و  50، سيضيف الذكاء االصطناعي قيمة ترتاوح بني  2025مإىل أنه بحلول عام

يف تناول دور الذكاء االصطناعي وإدارة املعلومات   املقالةاهلدف الرئييس هلذه  يتبلور . ويف هذا السياق، (NASSCOM, 2021)يف اهلند 

سرتاتيجيات شاملة للنمو والتنمية، فضال عن تسليط الضوء عىل التحديات واحلواجز التي  إطاقة يف اهلند عىل أساس  قطاع ال  تطويريف  

التفاعالت  اتسرتاتيجيواإل  ،واحلوكمة  ،السياسات  بوضع يف قطاع الطاقة فيام يتعلق  اما واستخدامهحتول دون تطويرمه ، فضال عن 

اهلدف التكمييل    ويتضمن  ،ذلك التعاون الريفي / احلرضي واملدن الذكية / القرى الذكية يف اهلند  االجتامعية والتنمية املجتمعية، بام يف 

؛  The Global South (GS)قابلة للتطبيق فيام يتعلق بتحويل الطاقة استنادا إىل الذكاء االصطناعي القادم من اجلنوب العاملي  حلواًل 

 .املقالةحلالة اهلندية املقدمة يف هذه والتي تستند إىل الدروس املستفادة من دراسات ا

خلفية عن املوضوع فيام يتعلق    3  القسمويقدم    ،للمواد واألساليب املستخدمة  اموجزً   2وفيام يتعلق ببنية الورقة، يقدم القسم   

ية املعلومات اهلندية الضوء عىل صناعة تقن  4ويسلط القسم    ،بأمهية إدارة املعلومات عند استخدام الذكاء االصطناعي يف قطاع الطاقة

نظام الرصد الدويل يف قطاع    5  القسم وحيلل    ،ات وحتى يومنا هذايويناقش تطوير الذكاء االصطناعي يف اهلند منذ نشأهتا يف اخلمسين

ركز  مالحظات ختامية ت  7وأخريا يتضمن القسم    ، الذكاء االصطناعي وإدارة املعلومات يف هذا املجال  6الطاقة اهلندي، ويدرس القسم  

 عىل أمهية هذا البحث بالنسبة لدول اجلنوب العاملي.

 املواد واألساليب: 
قد أعاقتها جمموعة من العوامل مثل: االقتصاد    ، عىل قدرة اهلند عىل تطوير قطاع تصنيع قوي عىل مر السنني  إمجاعحني يوجد    عىل

يف   الثقة  وعدم  صناعية    املرشوعاتالسيايس،  سياسة  وجود  وعدم  القوانني  حمكمةاخلاصة،  وغياب  توضح  و  ، الصارمة  اللوائحو، 

.  (Gupta and Basole, 2020, p. 345)حول دور اإلطار التنظيمي للهند يف نمو صناعة تقنية املعلومات    األدبيات اختالفًا يف الرأي

اهلندية  األول:    وينطوي هذا اجلدل عىل اجتاهني؛  قد اختلف بوضوح عن    تقنيةقطاع    منيرى أن موقف الدولة  غريه من  املعلومات 

ندية بدوٍر كبري يف تطوير قطاع تقنية املعلومات يف ضوء ما تنتهجه ولعل هذا يربر اضطالع الدولة اهل ،    (Kapur, 2002, p. 94)  املجاالت

بسبب   أن تطور هذه الصناعة كان  (Dossani, 2008)  أما الثاين: فريى  .(Das and Sagara, 2017, pp. 57–60)سياسات تطلعية  من  

 ,Gupta and Basole, 2020, p. 345; D’Costa)ص عىل تنظيم املرشوعات، وليس بسبب سياسات احلكومة اهلندية  القطاع اخلا   ةقدر

2011; Subramanian, 2014; Mukherjee, 2016) . 
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، تستند املقالة إىل دراسة النظم، واللوائح التنظيمية اخلاصة بالذكاء االصطناعي وإدارة املعلومات يف اهلند، ما سبقيف ضوء  و

عة متنوعة من الوثائق  يتم استخدام جممو، وفضالً عن اإلجراءات ذات الصلة بمختلف أصحاب املصلحة اهلنود يف جمال املناخ والطاقة

  تطوير قطاع إجابات قيمة عن حالة    ةقدم املقالتو  ،الذكاء االصطناعي وإدارة املعلومات يف اهلندب  ةاملدفوع الطاقة  قضايا تطويرللتعمق يف  

اهلند،   بمثابة دروسالطاقة يف  التي  لتكون  السياسة  العاملي من خالل حتليل وثائق  اهلنداحل  أرستها   لدول اجلنوب  ، والقوانني  يةكومة 

تطبيقات الذكاء االصطناعي للطاقة  بواللوائح ذات الصلة بام يف ذلك املعايري الدولية، فضالً عن إجراء مراجعة لدراسات احلالة اخلاصة  

  (Sokołowski, 2016)حيظى قطاع الكهرباء باهتامم خاص يف هذه املقالة  و  طاقة اهلندي.املناخية ومعاجلة إدارة املعلومات يف قطاع ال

   . (Sokołowski, 2019)نظًرا لتأثريه عىل العمل املناخي يف اهلند، فضالً عن دوره املركزي يف رؤية احلكومة للطاقة 

 : النظرية
وما ترتب عليها قضية حاسمة يف قطاع الطاقة، وقد ساعدت عمليات العوملة،    -املجاالتسائر  كام هو احلال يف    -املعلوماتتعد  

  و أصبح مستهلك و  .)p. 2010, owski,łSokod an iwskejim _Z (13إلنرتنت، عىل تيسري الوصول إليها بشكل غري مسبوق  ل  انتشارٍ من  

التقنية بشكل القرن احلادي والعرشين يعتمدون عىل  زيادة ،  ومتصاعد  تدرجيٍي   األجيال اجلديدة يف  العمل عىل  الذي من شأنه   األمر 

للحصول عىل    عىل نطاٍق واسع أيًضا   العمليات اإللكرتونية مع إجراء  ،  املتنوعة  من األجهزة احلديثة  إىل نطاٍق واسع توقعات الوصول  

يف حني يمكن  و.  (Chawla et al., 2020, p. 3)تقاللية، والوصول الرسيع إىل املعلومات الختاذ قرارات مستنرية  قدٍر أكرب من االس

  فك تشفري التي يتطلبها    إىل املعرفة  املاسةاجة  احلالتخصص املتزايد للنشاط البرشي    يربز سهولة،  إىل املعلومات البحتة بكل  الوصول  

 . )p ,0102 ,iskwołokoS dna ikswejim _Z. 13( ذه املعلوماته

احلالة،    ويف مثل ليصبحالذكاء االصطناعي    يتقدمهذه  املستمروذلك  ،  األمثل  احلل  تدرجييًا  التطور  الذكاء  يف    بسبب  تقنيات 

التي   الطاقة  متطورةتطبيقات    تفرزاالصطناعي  فعالية   -ما يشملمن بني    -ويشمل هذا   ، يف قطاع  الطاقة، وحتقيق  الطلب عىل  إدارة 

تحسني املعنية ببالسياسات  وثيقة االرتباط  سرتاتيجيات  اإل  قرارات أوالوتطوير    ،التكلفة، وحتديد تدابري احلفظ، وحتسني استخدام الطاقة

. وتستهدف العديد من تطبيقات الذكاء (Azadeh et al., 2015)االنبعاثات    واحلد منكفاءة الطاقة، وتعزيز مصادر الطاقة املتجددة،  

ذات تقنيات الذكاء االصطناعي    يربز دور وهنا،    ومنتجي الطاقة ومستهلكيها عىل حٍد سواء،  ،مستهلكي الطاقة  ،االصطناعي املتاحة

 ,.Wang et al)املنازل اخلالية من الطاقة  وة،  املركبات والبطاريات الكهربائيوحمطات الطاقة االفرتاضية،  و  ،الذكيةبالعدادات    الصلة

، والطاقة املوزعة إىل blockchainة الكتلة  ليؤدي اجلمع بني الذكاء االصطناعي واالبتكارات مثل: سلسومن أمثلة ذلك أن  .  (2020

نة  و.  (Jose et al., 2020, p. 5)حتسني قدرة املستهلكني عىل إدارة الطاقة وضامن أقىص أداء ممكن   عالوة عىل ذلك، تتيح احللول املُحسَّ

الطاقة ملستهلكي  االصطناعي  للذكاء  ومستهلكيها    ،املتاحة  الطاقة  عىل ومنتجي  بسيطة    احلصول  بطريقة  البيانات  من  كبرية  كميات 

، وبالتايل يصبح الذكاء االصطناعي أداة قيمة قابلة لالستيعاب من جانب غري اخلرباءوفعالة، مما جيعل البيانات واإلحصاءات املعقدة  

 الطاقة.من  املستفيدين مجيعأيدي  يف

من    يفصحان عن الكثري ك الكهرباء أو تدفق الطاقة العكيس ال  ، فإن استهالللطبيعة الرقمية للطاقةنظًرا  ووباإلضافة إىل ذلك،  

 "معلومات شخصية"وال تتحول إىل  ،  ما مل حُتلل  "معلومات مهمة"املجموعة إىل  اإلحصاءات الرقمية    وال تتحول  ،التفاصيل بمفردمها 

(، التي Ferrag et al., 2018الشبكات الذكية )  بيئةيف    ويعد هذا أمرا حيويا   . (Shimpo, 2020)مع بيانات شخصية أخرى    ما مل ُتدمج

قطاع   املعلومات يف  وإدارة  التقليدية  البيانات  تبادل  نامذج  تغيري ،  (Buchmann, 2017, p. 65)الكهرباء  تغري  لكيفية  بطريقة مشاهبة 
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اإللكرتوين  والربيد  االجتامعي    اإلنرتنت  التواصل  وسائل  تغيري  لكيفية  أو  النرش،  وخدمات  املستهدفةلإلللرسائل  وهبذه   ، عالنات 

حلامية مع تنفيذها  الطريقة تنطوي عملية إضفاء الذكاء عىل الشبكة عىل بعض املخاطر الرئيسية، مما يستلزم إنشاء الترشيعات ذات الصلة  

بأمهية (.  Florencio and Ramanathan, 2001, p. 105; Marsoof, 2008, pp. 560–561اخلصوصية )  حقوق وحيظى هذا األمر 

  ، (Diggelmann and Cleis, 2014; Blasi Casagran, 2017, p. 228)ألن هذا احلق يعترب حًقا عامليًا من حقوق اإلنسان  خاصة  

 ,Heyns and Kaguongo, 2006, p. 690; Parker)العامل    يف مجيع أنحاءأنه أسايس يف العديد من السلطات القضائية  بوُينظر إليه  

  قرار تارخييبإصدار املحكمة الدستورية العليا يف اهلند قامت حيث  م،2017اعتباًرا من عام  كان هذا هو احلال يف اهلند أيًضا و. (2010

قدر من  أعىل    -عىل وجه التحديد  -اخلصوصية  وُمنحت،     (Puttaswamy v. Union of India, 2017)    األحكام السابقةألغى مجيع  

جزء من احلريات التي يكفلها  باعتبارها  جزء جوهري من احلق يف احلياة واحلرية الشخصية ]...[،  "أهنا  بدستورية، وصنفتها  الامية  احل

 . (Luthra and Bakhru, 2019)"]...[ الدستور 

يميز و.  جسيمةعيوب   نفهتكتالقضاء، ال يزال قانون اخلصوصية يف اهلند    استحدثها التي    العديدة  بغض النظر عن التحسيناتو

 ، اعتباره خاًصا، وبالتايل، فإن التغطية كانت حمدودة للغايةب  النظر إليه  يتعنيمفهوم ما    :أوالً   ؛ثالث قضايا رئيسية، وهي  بني  تشودري

عدم  :للبيانات، وثالثا  انتهاكتجنب املسؤولية حتى يف حالة حدوث للوسطاء يدفع ا األمر الذي ؛كايفالرشط العناية الواجبة غري  :ثانيًا 

التعاقدية  قدرة   البياناتعىل  نظام املوافقة  وقف مستخدمي . وبالرغم من إعاقة هذه القضايا مل(Chowdhury, 2018, p. 466)  محاية 

ا املبدأ  -االصطناعيلذكاء  تقنيات  حيث  كمي استبعب  -من  البيانات    ضخمة  اتاد  األنشطة    املُنشأةمن  وإيقاع ،  الشخصيةبواسطة 

فإن    ؛(Chowdhury, 2018, p. 466)مثل: املراقبة، والتنميط، ورسقة البيانات    ،ملجموعة متنوعة من االنتهاكاتفريسة  املستخدمني  

 وبصورة مغايرة عام كانت تسري عليه األمور يف املايض.الناحية العملية، برسعة من يتطور الذكاء االصطناعي يف اهلند 

 :املعلومات والذكاء اًلصطناعي يف اهلند تقنياتتطوير 
، وبلغ حجم صادراته نسبة  مليار دوالر أمريكي  200ما يقرب من  م  2020املعلومات اهلندي يف عام    تقنياتحجم سوق    بلغ

قُ (IBEF, 2021)%    75جتاوزت   لقد  شوط  .  إجراءاتطويل    طع  الدولة  يف  مستوى  عىل  األوىل    احلوسبة  بداياهتا  كانت  يف  والتي 

اسب الرقمي اإللكرتوين ، ُأطلق عليه: احلم1955أول حاسب رقمي بريطاين الصنع يف عام    أنشئاخلمسينيات والستينيات، عندما  

ذلك  Hollerith Electronic Digital Computer-2M (HEDC-2M)هولريث وتبع  حاسب    تدشني .  ُصممأول  عام    آين  يف  حمليًا 

التي تستهدف  فيام يتعلق بتطوير أطر السياسات  ا  ممتدً   ا اهلند تارخيً   ومتتلك .  TIFRAC  (Rajaraman, 2015, p. 26)تيفراك    وهو  ،م1956

احلوسبة ذلك  يف  بام  الناشئة،  التقنيات  تقدم  الوزراء1963عام    ويف   ،معاجلة  رئيس  أنشأ  هنرو    ؛ م  آلل  بجواهر  ُعرف  اللجنة  ما 

ا1965ويف عام  ،  (Subramanian, 2014, p. 20)اإللكرتونية اهلند يف  بدأت  بأجهزة احلاسبم  امليكانيكية   ات ستبدال أدوات اجلدولة 

(Bhatt, 2004, p. 92)  وبعد  1969. ويف عام اُ ميض  م،  هندي  أربع سنوات  أول حاسب  ترومباي  ب  ُعرفستخدم  الرقمي  احلاسب 

Trombay Digital Computer  وجلنة   ،قسم اإللكرتونياتكل  من:  غاندي، حل  أنديرا    ؛إرشاف رئيسة الوزراءبم،  1970. ويف عام

اللجنة اإل لقد أصبح  (Subramanian, 2014, p. 21)لكرتونيةاإللكرتونيات حمل  قسم اإللكرتونيات، وجلنة اإللكرتونيات  كل  من  . 

التنظيميتنياهليئت الرئيسيتني  ني  عن  نياملسؤولت  احلكوميتني  احلاسب  تطوير  جوانب  مجيع  عىل  االسترياد  مع    اإلرشاف  قواعد  وضع 

 . (Subramanian, 2014, p. 21) واحلاسباتالصارمة اخلاصة باإللكرتونيات 
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الصارم جتاه الرشكات األجنبية  لقد أدى   التنظيمي  الثامنينيات،  استمر    الذيالنهج  ندي عن هنج  أعلن راجيف غا   حينامحتى 

 Internationalآلالت األعامل    للهند مثل: الرشكة الدولية  الدولية  اتإىل مغادرة الرشك  يعمد  متحرر بمجرد توليه منصب رئيس الوزراء

Business Machines Corporation (IBM)  )(Rajaraman, 2015, p. 28)  .سياسة حاسوبية "راجيف غاندي  وتضمن النهج املتحرر ل

توفري سياسة برجميات حمررة  إىل جانب  ،  (Kumar, 1987; Karki and Cameron, 1995, p. 95)م  1984عام    صدرتمهمة    "جديدة

. وبرصف النظر عن اخلطوات السابقة  (Rajaraman, 2015, p. 28)تاحت حوافز تصدير إضافية  أم، والتي  1986عام    صدرت

، مما أدى إىل انخفاض   تأثري    1986-1984خالل الفرتة الزمنية    املطبقة  التحررجهزة احلواسيب الصغرية، كان لسياسات  اخلاصة بأ كبري 

، ودخول العديد  والذي نتج عنه انخفاض التكاليفالنمو الرسيع يف استخدام احلاسب،  عىل    األمر الذي ساعد  ؛% 50األسعار بنسبة  

 .Rajaraman, 2015, pp)صناعة تصدير الربجميات  قواعد    رساءوإ   ،من الرشكات متعددة اجلنسيات التي تعاونت مع الرشكات اهلندية

29–30) . 

اخلدمات للعمالء    رشكات تقديممن    -كبري  تتألف إىل حدٍ   -م2000ونتيجة لذلك، كانت صناعة الربجميات يف اهلند حتى عام  

أو ما ُيعرف بدوت كوم، استفادت   ،م )خطأ األلفية( واملوجة األوىل من عرص اإلنرتنت العاملي2000مشكلة عام  جتاوز  العامليني. وبعد  

 ,Jalote and Natarajan, 2019)للرشكات العاملية عن بعد    ا ومتكنت من تقديم خدماهت  ،الرشكات اهلندية بشكل فعال من بنيتها التحتية

pp. 65–65)  . من حصة السوق  55لومات اهلندية عىل أكثر من  املع  تقنيات، استحوذت  2020عىل مدى العقدين التاليني وحتى عام  و %

مليار    350قيمتها  تبلغ  والتي ُيتوقع أن    ،للتعهيد يف العامل(األوىل  الوجهة  حيث أصبحت اهلند  املعلومات )  تقنياتالعاملي يف صناعة  

املواهب الرقمية  ذوي  % من  75بنحو  اهلند حاليا    تستأثرىل ذلك،  . وعالوة ع (Invest India, 2021)  م2025دوالر أمريكي بحلول عام  

. وتدعم السياسات احلكومية احلالية اخلاصة (Invest India, 2021)  عامليًا   لقدرات الرقميةلاألمر الذي أهلها لتصبح مركزا    ؛العاملية

الشبكة الوطنية لأللياف البرصية   تطويرو  مثل: تطوير املهارات، وبحث  ،بشكل كبري  لنمول  اإلجراءات التحفيزيةبقطاع تقنية املعلومات  

National Optical Fiber Networkو الرقمية  دعم  ،  اهلند  الرشكات  Digital India campaignمحلة  وثورة   StartUpالناشئة  ، 

revolution  ،متانريبار هبارات  أالذكاء االصطناعي ووAI and Atmanirbhar Bharat  ،  من االعتامدات 100وذلك من خالل توفري %

ا نتيجة  املعلومات اهلندي قد عانى مؤخرً   تقنيةوعىل الرغم من أن قطاع    .(Invest India, 2021)املخصصة لالستثامر األجنبي املبارش  

، إال أن  التقنيةإلنفاق العاملي عىل ا تراجع، حيث شهدت عدة رشكات انخفاضا يف اإليرادات بسبب COVID-19لتفيش جائحة كوقيد 

  رشكات االتصاالت بعيدة املدى  ومن بينها من تأثري الفريوس التاجي،    كانت أقوىاملعلومات    بتقنيةبعض الرشكات املرتبطة  حصانة  

(Kumar and Kumara, 2021, p. 2556).    إىل مشاركة التوقعات  تشري  تقديم يف حني  الناشئة يف  والرشكات  املنصات  من  العديد 

، فإن علينا أن نؤكد بأن ذلك ال يمكن إدراكه بأية حال من  COVID-19نتائج  فوائد مجة، وهذا من    مما أسفر عن   اخلدمات عرب اإلنرتنت

ومن شأن ذلك أن يؤدي إىل التوسع يف قطاع تقنية املعلومات عىل املستوى العاملي، ية؛ االتصاالت املعلومات تقنية األحوال دون توظيف 

   .(Joshi, 2021, p. 46) والذي متثل اهلند جزًء حمورًيا فيه

هذا املجال   حيظى  يف اهلندو  بصورة غري مسبوقة،  الستخدام الذكاء االصطناعي  يتسع املجال،  اجلائحةويف عامل ما بعد انتشار  

  ت)وإن كاناملبذولة    حافل من التطور واالرتقاء بغض النظر عن تباين النتائج التي متخض عنها منذ البدايات األوىل للجهودتاريخ  ب

الربوفيسور إتش إن    باكورة أعامل  والتي شهدتات،  يالستينحقبة  إىل  اإلرهاصات األوىل هلذا املجال  ويمكن إرجاع    ،نتائج متفاوتة(ال

اجلهود  ،  H.N. Mahabalaماهاباال   التالية عىل  املرحلة  انطوت  اإلنامئي  يف حني  املتحدة  األمم  برنامج  بذهلا   United Nationsالتي 
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Development Programme  أصبحت الواليات  يف حني    ، بدت اهلند خاملة  ومنذ ذلك احلني ،  يف جمال نظم احلوسبة القائمة عىل املعرفة

 .Simon, 2019, pp)  بالركبحلقت  تداركت األمر ورسعان ما  إال أن الصني    ،تطوير الذكاء االصطناعيجمال  رائدة يف  هي الاملتحدة  

الريادة(224–223 موقع  لتبوء  تؤهلها  التي  اإلمكانات  متتلك  وأصبحت  عام  جمال  يف  العاملية    ،  بحلول  االصطناعي  م 2030الذكاء 

(Elias, 2020)الذكاء االصطناعي  لسرب أغوار    حممومسباق دويل  األمر الذي يكشف النقاب عن انطالق    ؛et al., 2020).  (Feijo´o  .

املجموعة الثالثة من   تم تصنيف اهلند ضمننشطة البحثية، فقد  لالضطالع باأل توى األدنى  كثر من املسألاهلند    امتالكوعىل الرغم من  

 ,Bughin et al., 2018)لذكاء االصطناعيلاالقتصادية    العوائدمن    لإلفادةعتدلة  املسس  لأل  جمموعات شملت الدول املالكة  أربع  بني

pp. 34–45).    العاملي االصطناعي  الذكاء  ستانفورد حليوية  تصنيف  يف  السادسة  املرتبة  اهلند  الراهن، حتتل  الوقت   Stanford’sويف 

Global AI Vibrancy Ranking،    امتالكها إىل  التضمني  يف    500000حوايل  ويشري مؤرش  يعملون  املتعلقة  خمتلف  عامل  األدوار 

الثامنة  الصناعة، وحتت  يف قطاعبالذكاء االصطناعي   املرتبة  براءات االخرتاع  عامليا ل  الرابعة  ،  يف تسجيل  املرتبة  من حيث    عامليا وحتتل 

الذي    تزايد للذكاء االصطناعي يف الرشكات الناشئةاملنتشار  هذا إىل جانب االالذكاء االصطناعي،  ب  املرتبطة املقاالت العلمية    إنتاجية

تفوق   بنسبة  عدد  %50يقدر  يف  والتزايد  بآخر  تالتي    الرشكات،  أو  بشكل  االصطناعي  الذكاء  عن  ستخدم  تزيد  %  45بنسبة 

(NASSCOM, 2021) . 

نقطة مئوية   1.3حتقيق ارتفاع يف معدل النمو السنوي بنسبة عىل  القدرة   لديه وبالنسبة لالقتصاد اهلندي، فإن الذكاء االصطناعي 

لذكاء  ل. وعىل املدى القصري يمكن  (Elias, 2020)% من الناتج املحيل اإلمجايل اهلندي احلايل  15  ، وهو ما يعادلم2035بحلول عام  

  ، قطاعات رئيسية يف اهلند، بام يف ذلك السلع االستهالكية  9مليار دوالر يف    490قيمة تبلغ حوايل    عىل إضافةأيضا  يساعد  االصطناعي أن  

القطاع  و  ،الطاقة والصناعة، و الزراعة، وصناعة السيارات والتجميعو  ،االتصاالت واإلعالم وتكنولوجيا املعلوماتو  ،جزئةوجتارة الت

  يبعث   . وعالوة عىل ذلك،NASSCOM, 2021)والرعاية الصحية    ،النقل واخلدمات اللوجستيةو  ، اخلدمات املرصفية والتأمنيو  ،العام

ضعف البنية    :التقليدية مثل  العقبات  ويتجاوز  ، التقدموترية  ترسيع  حمفًزا؛ يعمل عىل    عاماًل   باعتباره  عىل التفاؤل  الذكاء االصطناعي

  ، وإنفاذ القانون  ، والرعاية الصحية  ، التمويلات، بام يف ذلك  قطاعال  خمتلف تطبيقات فعالة يف  من خالل تقديم  التحتية والبريوقراطية  

البيئة  ،والزراعة  ،قلوالن  ,Kalyanakrishnan et al., 2018, p. 165; Curwen and Whalley)  بعيدة املدىاالتصاالت  و  ،ومحاية 

2017).   

بمثابة جرس   ذلك  اهلند  إنذاروكان  السياسات يف  عام  ف  ؛لصناع  اهلنصدأ  م2018في  اإل  نقاشوثيقة    درت  سرتاتيجية  حول 

عالمة    حتت مسمىاألساس لربنامج الذكاء االصطناعي الوطني،    شكلت، والتي (NITI Aayog, 2018)لذكاء االصطناعي  ل الوطنية  

(( توافر  1)اجلدول    انظررئيسة )  قطاعات  مخسسرتاتيجية عىل  . وتركز اإلAIforAll#  هي: الذكاء االصطناعي للجميع  جتارية فريدة

 .( Kalyanakrishnan et al., 2018)  ألياناكريشنان وآخرونعىل وصفها 

صطناعي  برنامج الذكاء االسرتاتيجية ببعض التحديات الرئيسية التي ستحتاج اهلند إىل معاجلتها من أجل نجاح  اعرتفت اإل  لقد

التحديات.  AIforAll#الوطني   جمال  وجود    وتتضمن  يف  النطاق  واسعة  اخلربات  من  نسبي  وتطبيقاتعدد صغري  الذكاء    بحوث 

التكاليف املرتبطة باحلصول عىل املوارد، ونقص الوعي  و  ،نظم إيكولوجية متكينية للبياناتواالفتقار إىل وجود    ،االصطناعي ارتفاع 

عدم وجود هنج تعاوين جتاه   إىل جانب  عدم وجود لوائح رسمية إلخفاء هوية البياناتمع  ملتوصل إليها حمليًا،ااملعارف واإلحاطة بآخر 

سرتاتيجية إنشاء  قرتح يف وثيقة اإلالذكاء االصطناعي، اُ يف جمال  وللتغلب عىل هذه التحديات والتصدي لتطلعات اهلند    ،والتطبيق  التبني



 ... الذكاء االصطناعي وإدارة املعلومات وتطور الطاقة يف اهلند: الدروس املستفادة 200

 

البحثي التميز  الدولية  ،  the Centre for Research Excellence  مركز  التحويلللواملراكز  االصطناعي   the International  ذكاء 

Centers for Transformational AI.  الذكاء االصطناعي    ويتطلب للتحديات وصياغة سياسات  حتسني شامل يف    إجراءالتصدي 

يف   يتعرض لضغوط شديدةذلك القطاع الذي    ؛يف اهلندوفيام خيص قطاع الطاقة    .(Chatterjee, 2020)سرتاتيجية الذكاء االصطناعي  إ

التحتية،    رأو عىل مستوى تطوي  (،IEEFA India  ،2020التوزيع )  سواء عىل مستوى ،  الوقت الراهن  الذكية والبنية  وثيقة فإن  املدن 

  اخلاصة بعض احلاالت املحتملة  هنا هو اكتفاء الوثيقة بذكر  لدهشة  ق إىل مثل تلك القضايا، واألمر الذي يدعو إىل امل تتطر  سرتاتيجية  اإل

ؤثر بشكل إجيايب عىل قطاع  ن ي ذكاء االصطناعي أالطرق التي يمكن من خالهلا لل  عىل الرغم من تركيز الدراسات عىل قطاع الطاقة،  ب

 .  (Akcin et al., 2016)الطاقة 

 (NITI Aayog, 2018) 2018القطاعات الخمسة التي ركزت عليها االستراتيجية الهندية للذكاء االصطناعي لعام (: 1جدول )

 النتيجة املتوقعة  القطاع

 . رعاية صحية جيدةزيادة القدرة عىل حتمل التكاليف واحلصول عىل  الرعاية الصحية

 . حلد من هدر املواردجنبا إىل جنب مع ا األطر،زيادة عائدات املنتجات الزراعية وصانعي  الزراعة 

 مستوياته.  زيادة فرص احلصول عىل التعليم وحتسني التعليم 

 ة يف العدد. املتزايد املدن سكان زيادة الكفاءة والربط بني  املدن الذكية والبنية التحتية 

   . وسائط نقل أكثر ذكاء وأمانا وتنفيذ  ،واالزدحام ، سني الظروف السائدة يف حركة املرورحت التنقل الذكي  

 : إدارة املعلومات يف قطاع الطاقة يف اهلند
  - والبوابات  الويبمواقع    بني  الربطال سيام من خالل    -مض   قطاع الطاقة يف اهلند أكثر من أي وقٍت عن  بيانات  الفر  اتويف حني ت

بني أصحاب    ختتلفالدقة التي  تفاوت مستويات  احلصول عليها، باإلضافة إىل  بغية    رصدها   التي تكتنفتحديات  بعض الال تزال هناك  ف

  - الشواغل املتعلقة بالسياسات واهلياكل األساسيةوبرصف النظر عن    -فعىل سبيل املثال،  (Ali and Tongia, 2018)البيانات العامة  

 the Jawaharlal Nehru Nationalلطاقة الشمسية  الستغالل ل جواهر الل هنرو الوطنية  بعثة  تنفيذ    الذي أعاق  الرئييس  احلائلفإن  

Solar Mission ،  املخططة  األرايض  عن مساحات  البياناتشمسية، بام يف ذلك  ال بيانات  ال  توافرعدم  يرتكز يف املقام األول عىل    كان  

فر إال للمواقع التي  االتوقعات املحتملة عىل املستوى املحيل )ألن البيانات املتعلقة باإلمكانات الشمسية ال تتووللطاقة الشمسية    املناسبة

النامذج أو اخلرائط(    :مثل  املعرفة الدقيقة واملفصلة بخصائص اإلشعاع الشميس للموقع )بأشكال خمتلفةتعد  يف حني    ،لدهيا أجهزة قياس(

.  (Anwar and Deshmukh,   2018, pp. 63–64; Daus et al., 2018)الطاقة الشمسية  لنظمللتحجيم السليم  من املتطلبات األساسية  

س هي املؤسسة الوطنية املسؤولة عن قيا    the India Meteorological Departmentعىل الرغم من أن إدارة األرصاد اجلوية اهلنديةو

حمطات قياس ومجع بيانات اإلشعاع الشميس  عدد قليل جًدا من    فإنه ال يتوافر لدهيا سوى األرصاد اجلوية،    ملعامل وحفظ القيم اليومية  

(Soni et al., 2012)  ،   عىل حدة  واليةوهنا يربز الدور املهم الذي يمكن أن يضطلع به التقييم اخلاص بكل(Anwar and Deshmukh, 

2018, pp. 63–64) . 

أن العديد من اهلنود ال يدركون األثر السلبي ملحطات الطاقة   (Srivastav, 2021, p. 158) وعالوة عىل ذلك يؤكد رسيفاستاف  

ثار الصحية هلذه املنشآت، فسيكون هناك دعم عام واسع النطاق للطاقة الشمسية عىل اآل   ا احلرارية يف مدهنم، وأهنم إذا كانوا أكثر اطالعً 

 غيابويرجع ذلك إىل    ،لتعدين وأصحاب املصلحة يف جمال الطاقة التقليديةللقائمني عىل ا  ُمرضيًا هذا    حتى وإن مل يكنوطاقة الرياح،  

  وطنية البعثة  الأطلقت حكومة اهلند  لقد    ،والتواصل مع املستهلكني مجع البيانات  القدرة عىل  ، بام يف ذلك  اإلدارة الرشيدة للمعلومات
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وتوزيع الشبكات،   ،وحتديث وتعزيز النقل اهلندي  ،يف الطلب  ملواجهة النمو املتزايد  ،National Smart Grid Mission  للشبكة الذكية

(IEA, 2020, p. 176).  جهزة األتركيب  و  ،  نحو مواكبة العرص  قطاع الطاقة يف اهلند  حتولإىل  فيه مثل هذه اإلجراءات تؤدي    كومما ال ش

، أطلقت  م2021من عام    يف أبريلو.  Prosumersأعداد املنتجني/ املستهلكني  يؤدي إىل زيادة  سوف  ذكية لزيادة مشاركة املستهلكني،  ال

 Policy Commission of National Institution for Transforming Indiaاهلند  لتطويرجلنة السياسات التابعة للمؤسسة الوطنية  

(NITI Ayog)    من    2.0اإلصدار( لوحة معلومات الطاقة اهلنديةwww. niti.gov.in/edm/  ) ،   هبدف توفري إمكانية الوصول إىل بيانات

لالهتامم  عروضجانب    الطاقة إىل املثرية  نافذة  من  البيانات  العام  بيانات موحدة،  خالل  البوابة للجمهور  إىل   وتتيح  الوصول  حرية 

توفر واجهة  ، وواستخدام هذه البيانات من أجل التطوير ،البحثأنشطة املزيد من عىل تشجيع  لل ،اعتامد تسجيل الدخولون د البيانات

ببعضها البعض،  ختلفة  املكومية  احلبادرات  تعمل عىل ربط املبيانات    Application Programming Interface (API)برجمة التطبيقات

التكاليف  ليد مصابيح  كل من مؤسسة  بواسطة    Unnat Jyotiأونات جيويت    مبادرةو،  Saubhagyaساوهباجيا  مبادرة    :مثل   ميسورة 

(، إىل PRAAPTIاملولدات )  عند دفع فواتري حتقيق الشفافية  هبدف  الطاقة  وحتليل  التصديق عىل رشاء  مؤسسة  و  ،(UJALAللجميع )

زيادة البيانات    نحو  قدًما   فيه أن ميض اهلند  كومما ال شVidyut PRAVAH   (NITI Ayog IED, 2021  .)  فيديوت برافاهجانب مبادرة  

  مربراته املنطقية بالنسبة لدولة تكتظسيكون له    ،تطبيقات الذكاء االصطناعي  عرب ها  لالستفادة من  املعلومات  إدارة  نظم وحتسني  املولدة  

 بالسكان مثل اهلند. 

 : الذكاء اًلصطناعي يف اهلند لتحسني إدارة معلومات الطاقة

الطاقة،    تويل لقضايا  األولوية  جزءً   فهياهلند  للتنمية   يا رئيس  ا حمركبوصفها    ؛لحكومةل  املستقبلية  رؤيةال  ضمن  مهاًم   تشكل 

تنفيذ حلول    التنمية من خالل  هدور حاسم يف هذب الطاقة املختلفة    تقنيات  وتضطلع  . (Sokołowski, 2019, p. 63)االقتصادية يف البالد  

ا ا جتريبيً مرشوعً  14 اختارت اهلند م2012فعىل سبيل املثال، يف عام م. 2010الشبكات الذكية يف قطاع الكهرباء اهلندي منذ أوائل عام 

التوزيع احلكومية، ويف عام   الذكية لتنفيذها من قبل مرافق  الذكية،    أطلقت اهلند  م2015للشبكة  وقد حتملت  البعثة الوطنية للشبكة 

  .(Chawla et al., 2020, p. 2)أنشطة إرشاك العمالء  تنفيذ  ( لروبية هنديةمليون    300% )100املرحلة األوىل بنسبة    تكلفة ميزانية

 Ministry of)أخرى    مرشوعات  5تنفيذ  اآلن  جيري  يف حني  مرشوعا جتريبيا للشبكة الذكية،    11كان لدى اهلند    م2021وحتى مارس  

Power, 2021) . 

احلديثة التي تستخدم تقنيات الذكاء االصطناعي. فعىل سبيل يمكن دعم هذه اخلطوات من خالل جمموعة متنوعة من احللول  و

ره  ، الذي  the Indian Solar Irradiance Operational System (INSIOS)املثال يقوم النظام اهلندي للتشغيل اإلشعاعي الشميس   طوَّ

  للمتغريات إجراء دراسات متعددة  مع  تلبية احتياجات اخلاليا الكهروضوئية يف اهلند،  ب  ،(Masoom et al., 2020)  معصوم وآخرون

أقامر  لإلشعاع الشميس تستند إىل مدخالت  حلظية  فضال عن توليد خرائط    ؛يف الغالف اجلوي  والغبار  ،والسحب  ،اإلشعاعب  اخلاصة

ة االصطناعية للتنبؤ بإمكانات الطاقة الشمسية يف الواليات ستخدم نامذج الشبكات العصبيوتُ   ،اجلوي  الغباروتوقعات    صناعية آنية،

عدم توافر البيانات الشمسية عىل املستوى املحيل    حيد من ، مما  Telangana  انا جوتيالن   ، Andhra Pradesh  أندرا براديش  :اهلندية مثل

(Anwar and Deshmukh, 2018; Makade et al., 2021) .    وهلذه األنواع من النامذج جمموعة واسعة من التطبيقات يف جمال الطاقة

هبدف لطاقة املتجددة  األمثل لزيج  املأو إمكانية حتديد    ،(Parmar et al., 2017)املتجددة، بام يف ذلك القدرة عىل التنبؤ برسعة الرياح  
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وعالوة عىل ذلك، وبسبب القيود املفروضة عىل   Gupta et al., 2021)اع السياسات يف ختطيط الطاقة يف اهلند يف املستقبل  مساعدة صن

 ،عيةالتنبؤ بالشبكات العصبية االصطنا عىل  قدرة  التشمل  التي  مراكز األرصاد اجلوية اهلندية، يمكن استخدام حلول الذكاء االصطناعي  

البطاريات للمواقع النائية  ونظم ،وإمالة املنشآت الكهروضوئية ،االستدالل العصبي الضبايب التكيفي للعثور عىل احلجم األمثل ونظم

 . (Jeyaprabha and Selvakumar, 2015) اجلوية رصاداأل يف اهلند، دون الرجوع إىل بيانات 

 Pandey)يف اهلند     Rajasthanراجستان    : يف املناطق الوعرة مثلمن األمور املألوفة  الكهروضوئية    ويف حني يعد انتشار املحطات

et al., 2012)  خدمات حيتاج إىل  تركيز الغبار العايل الذي    :مثل  املكانية )املوطن( عوامل  الع  م  املحطاتجيب أن تتعامل هذه    إال أنه ؛

 ,.Parashar and Parashar, 2018, p. 4925; Liu et al., 2021; Kasim et al)الكهروضوئية  اخلاليا  لتعزيز أداء تركيب  دائمة    صيانة

فعالة  خاللالروبوتية    املنظفاتوفر  وت  .(2021 العملية مساعدة  اآليل  ،هذه  التعلم  باستخدام خوارزميات  تعزيزها  وتقنيات   ، يمكن 

مثل االصطناعي  االصطناعية  : الذكاء  العصبية  أداء    ،الشبكات  لتصميم  الوراثية  بيانات   املنظفاتواخلوارزميات  قياس  خالل  من 

مثل  ،ستشعاراال خمتلفة  معلومات  لشحنها  استخدام  عمر    :وتوفري  تنبؤية  خوارزميات  تطبيق  خالل  من   Parashar and)البطارية 

Parashar, 2018, p. 4926) . 

الذكاء االصطناعي   النائية، حتتاج املدن اهلندية إىل مساعدة  استخدام  كان  هنا  و  Baruah et al., 2021)وباإلضافة إىل املناطق 

ج تعتمد  نامذ  -ال احلرص  عىل سبيل املثال  -ويشمل ذلك  ،تقنيات الذكاء االصطناعي لتحسني جودة اهلواء واحلد من االنبعاثاتاهلنود  

رةعىل الشبكات العصبية االصطناعية   تاج حمل    :واستخدامها يف املواقع الشهرية مثل  ،للتنبؤ بجودة اهلواء املوجهة للصحة العامة  املطوَّ

the Taj Mahal (Mishra and Goyal, 2015) . 

وارتفاع تكاليف الطاقة    ، االزدحام املروري الشديد  :العديد من القضايا األخرى مثل  توجد،  وبرصف النظر عن جودة اهلواء

  ، من خالل توفري معلومات عن االزدحام املروريف. (Agarwal et al., 2015, p. 21)  بشكل متزايد نتيجة إلدارة حركة املرور احلالية

 Agarwal)إىل حد كبريالتي تستخدم تقنيات الذكاء االصطناعي أن حتسن هذا الوضع  للنظم  ستخدمة، يمكن  والطاقة امل  ،وجودة اهلواء

et al., 2015, p. 21).    يف كرياال  التي ُأجريتووفقا لنتائج دراسة حالةKerala   (7.5    تؤدي عمليات حتويل ،)مليون مستهلك حميل

وزيادة يف    ،% يف املتوسط 8إضايف يف فواتري الكهرباء املنزلية بنسبة    توفري سنوينامج التحول الديناميكي إىل حتقيق  األمحال يف إطار بر

 . (Rajeev and Ashok, 2015)% 18بنسبة  استخدام الطاقة املنتجة من مصادر متجددة عىل مستوى املستهلك

تقنيات الذكاء  من خالل توظيفوعالوة عىل ذلك، فإن العديد من احللول املتاحة التي هتدف إىل حتسني كفاءة استخدام الطاقة 

 Tata Consultancyأو تاتا للخدمات االستشارية    ، Wiproويربو    :االصطناعي تقدمها رشكات متعددة اجلنسيات مقرها يف اهلند، مثل

Services   (Reddy and Raghavaiah, 2021)  .اإلضاءة اآللية التي تستخدم جمموعة متنوعة    نظم  -عىل سبيل املثال -ذلك  ويتضمن

    Puneيون  ، كام حيدث يف ب(Mahajan, 2015)من أجهزة االستشعار بالتزامن مع مفهوم املنطق الضبايب لتوفري التحكم اآليل لإلضاءة  

الرقابة    نظم، والتي هتدف إىل تركيب أضواء الشوارع املوفرة للطاقة التي يمكن تشغيلها عن بعد باستخدام  Maharashtra  يف ماهاراشرتا

 the Pune Street Light (NITI Aayog, 2018, p. 39)  إلضاءة الشوارعمرشوع بيون  ب  يف إطار ما ُيعرفواإلرشاف عىل البيانات  

Project  .    ماهيندرا تيكو  ويعدMahindra Teqo   الذكاء االصطناعي لتوليد الكهرباء، مما جيعل إنتاج مصادر   توظيفآخر عىل    مثااًل

م خوارزميات الذكاء االصطناعي اخلاصة هبعند تطبيق    هأنبالفريق يف ماهيندرا تيكو  ويشري    ،أكثر نظافة  بصفة خاصة  الطاقة الشمسية

 ,Teqo)مليون دوالر سنويا   70  توفريؤدي إىل  فإن ذلك سيجيجاوات يف اهلند،    40طاقة الشمسية التي تبلغ  االستيعابية للقدرة  العىل  
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اجتاه  هذا األمر    وتتزايد أمهية.  (2021 الشمسية إىل  مع  للطاقة  زيادة قدرهتا اإلنتاجية  إىل  م 2022جيجاوات بحلول عام    100اهلند 

(India SDG Action, 2021) . 

 ,NITI Ayog)للجميع    "املسؤول"  الذكاء االصطناعيمبادرة إتاحة  سياسة الذكاء االصطناعي يف اهلند بشكل كبري عىل    وتعول 

  املتضمنةاالعتبارات الرئيسية  وتنطوي    ا ودقيقة،وموثوق هب  ةآمن  بصورة  الصادرةاألطر    نرشبام يكفل  وضع السياسات    مع  ال سيام  (2021

اخلاصة قرارات  ال  ودعم مسؤوليةاالتساق بني أصحاب املصلحة،  اآليت:    عىل   (NITI Ayog, 2021)يف أحدث وثائق السياسة العامة  

وب االصطناعي،  ذلكاألمنيةوالتهديدات  لخصوصية،  ل  املهددة  خاطراملالذكاء  وتأثري  الوظا   ،  لذكاء لاخلبيث    واالستخدام  ،ئفعىل 

األخالق السائدة يف   بمقارنةعدة حاالت قام فيها نظام العدالة يف اهلند    وقعتقد  ل  لتنميط النفيس أو الدعاية الكاذبة.يف ااالصطناعي  

الصطناعي يف اهلند تلتزم بطبيعة احلال باملبادئ  فإن سياسات الذكاء اومن أجل ذلك  .  (SCI, 2018)اهلند بمبدأ األخالق الدستورية  

مثل الدولية  املنظامت  حددهتا  االصطناعيلالعاملية    الرشاكة  :التي   //:the Global Partnership of AI  (https  لذكاء 

gpai.ai/projects/responsible-ai/) الذكاء االصطناعييف    . وُيعد هذا هنًجا حاساًم آمنة ومؤمنة  نرش  الطاقة،    بطريقة  حيث يف قطاع 

 . (Cytomic, 2021)روقات ، اكتشف فيها اخلرباء العديد من اخلمن العامل متفرقةيف أجزاء  بالفعل عدة حاالت توجد

 اخلامتة: 

نمو صناعة   يتضح من معدالتوكام    املستحدث،  التقنيملواجهة التقدم    اتإنشاء هياكل السياس جمال  يف    حافاًل   ا اهلند تارخيمتتلك  

لنهج  ل حتسني االبتكار يف اقتصاد اهلند، يف حني كان  عمليات ةعاققد تسبب يف إ ال يتسم باملرونةاملعلومات، فإن اتباع هنج تنظيمي  تقنية

ويعد هذا  .  (Sokołowski, 2020a, 2020b)  نمط احلراسة النهارية()مثل  للدولة  شاركة النشطة  امل  من خالل ،  فوائد مجة  األكثر مرونة

 .جتربة اهلند بوصفها املركز األسايس لتقنية املعلومات عامليًا من  ا درًس 

وعىل    ،الطاقة  احتياجات قطاعبام يتناسب والذكاء االصطناعي  مرشوعات  تكرار هذا النموذج يف تنفيذ    يتعنيويف ضوء ذلك،  

لبحث  دعم ال  توجد حوافز مشتتة  يف حني  ،عىل حكومة اهلند أن تعرتف أوال بإمكانات الذكاء االصطناعي يف قطاع الطاقة  أية حال يتعني

رأيس    يطبق باجتاه، يتطلب األمر اتباع هنج شامل  الذي ُيدار بواسطة ممثلني خمتلفني الذكاء االصطناعي يف قطاع الطاقة  يف جمال  والتطوير  

التي تستهدفها    من القطاعات  الطاقة أحد  اهلنديةإأعىل إىل أسفل، حيث تشكل  الذكاء االصطناعي  هنا ينبغي اإلشادة  و  ،سرتاتيجية 

أو لوحات معلومات الطاقة يف    ،أو املدن الذكية والبنية التحتية  ، البعثة الوطنية للشبكة الذكية  بالتدابري التي اختذهتا حكومة اهلند مثل:

أكثر شمواًل ا مواختاذ  حاجة إىل  ومع ذلك فال تزال هناك  ند؛  اهل  اهلندقف  الطاقة يف  يواجه قطاع  بينها   - ، حيث  بطبيعة    الكهرباء  ومن 

 الطاقة. مستهلكيمجع البيانات والتواصل مع صعوبة  التي تتمثل يفالعديد من التحديات  -احلال

الذكاء االصطناعي يف اهلند عىل نطاق   يف تطبيقا  كون مفيدً أن يسرتاتيجي  ذي التوجه اإل ذا النهج الشامل  وعىل ذلك يمكن هل 

ومتكينهم من أن يصبحوا مستخدمني للطاقة    امللحة،حيسن دور مستهلكي الطاقة بتزويدهم باملعرفة    من شأنه أن  األمر الذيأوسع،  

  بمختلف املتصلة  واستخدام الطاقة  املرتتبة عىل  البيئية  اآلثار     -إىل جانب ذلك-ا  الذكية؛ وهذا ال يشمل األسعار فحسب، بل يشمل أيًض 

صياغة  حتتاج اهلند إىل    ومن هذا املنطلق  ،وخفض االنبعاثات  ،وكفاءة استخدام الطاقة  ،جوانب العمل املناخي بام يف ذلك الطاقة املتجددة

 لطاقة.ا خالل تطوير قطاع وإدارة املعلومات ،الذكاء االصطناعيب عام للسياسات اخلاصةإطار 
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التي كان ُينظر إليها باعتبارها حلوالً رائدة  الذكاء االصطناعي، واالتصاالت، والروبوتات، والتعلم العميق    أصبحت حلول لقد  

،  قطاع الطاقة  ها والصناعات، بام في  القطاعاتيف جمموعة متنوعة من    ا تطبيقاهت  تنترشحيث    يف املايض أمًرا اعتيادًيا يف حياتنا اليومية اآلن؛

الناشئة مثل  تتطور و تطبيقها يف قطاع الطاقة إىل   ويتوقع  بمعدالت مطردة،الذكاء االصطناعي وإنرتنت األشياء    :التقنيات  أن يؤدي 

  ذلك، عالوة عىل  ،  االستهالكب  وانتهاءً بدًء من اإلنتاج    الطاقة،بجميع مراحل استخدام    املرتبط  التقنيالتقدم  معدالت  تسارع  تطويره مع  

فيها    يتعذرالتي    املواقعيف    تتجىل فوائدها أن    ويتوقع  ،يف املستقبلباالنتشار  الروبوتات املستقلة املزودة بالذكاء االصطناعي  حظى  ست

القاسية  البحار، ووأعامق    ،املناطق اجلبلية  :مثل  البرشي،التشغيل   ُيتوقع    Wong et al., 2018)البيئات  ا كام  لروبوتات عىل  استخدام 

وينطبق    ،تقنيات الذكاء االصطناعي املختلفة عىل نطاق أوسع يف قطاع الطاقة  وتوظيف  ،نطاق واسع يف صيانة وإدارة حمطات الطاقة

 فرص وحتديات.من الروبوتات والذكاء االصطناعي هذا أًيضا عىل اهلند بكل ما يمكن أن جتلبه تقنيات 

رئيسيتانهنا    تربزو األوىل:قضيتان  إحداث  ؛  املستدامة   وجوب  التنمية  وفًقا ألهداف  والروبوتات  االصطناعي  الذكاء  ثورة 

(Ryan and Stahl, 2021, p. 75)  .ويكتسب هذا األمر  .  بداًل من إعاقتهالعمل املناخي    اإلجراءاتأن تدعم    يتعني   وعىل هذا النحو

املتنوعة، ويتعني  وكذلك الطاقة املستخدمة يف تنفيذ حلول الذكاء االصطناعي  ،والبطاريات ،تطوير الروبوتاتخاصة فيام يتعلق بأمهية 

من الطاقة  أقل بقدر  تقنيات الذكاء االصطناعي والروبوتات    من خالل استخدامثورة خرضاء،  أن تكون  ثورة الذكاء االصطناعي  عىل  

من األمهية بمكان حتديد معايري  وهكذا فإنه    ، لطاقة املتجددةل  األولوية   إعطاء  ذكية، مع  ق طرباالعتامد عىل  (  ةال بقدٍر أكرب من الطاق)

كفاءة الطاقة يف الذكاء االصطناعي والروبوتات، باإلضافة إىل اجلمع بني نمو مصادر الطاقة املتجددة  اخلاصة ب  عايريمتثل أعىل املواضحة  

والتي جيب أن تركز عىل تطوير الذكاء االصطناعي   للهند، هذا هو احلال أيًضا بالنسبة  و  ،الذكاء االصطناعي والروبوتاتوالتقدم يف جمال  

هذا الذكاء االصطناعي أولوية نتيجة التفاقيات سياسة املناخ العاملية    يمثلأن  وُيتوقع  .  "تطوير الذكاء االصطناعي"األخرض بدالً من  

كلام أرسعت اهلند يف املشاركة بشكل أكرب يف تطوير هذا املجال من الذكاء و  ،فضالً عن رؤية احلياد املناخي  عامليًا،وحتوالت الطاقة املعلنة  

ووضعها  االصطناعي، كان ذلك أفضل لالقتصاد واملجتمع اهلندي، حيث يمكن للذكاء االصطناعي األخرض أن يسهم يف حتديث اهلند،  

 ة واحلياد املناخي.عىل طريق التحول إىل الطاقة النظيف 

تقنيات تقوم    ،وعند إجراء عملية انتقال الطاقة املعززة بحلول ذكية للطاقة  ،للغايةمن القضايا املهمة  قضايا اخلصوصية  تعد    ثانيًا،

هذا  يؤدي  ولسوف    ،البيانات من املركبات املستقلة والروبوتات  بام يف ذلك  املعلومات،جمموعة متنوعة من  بجمع  الذكاء االصطناعي  

 ، لن تتمكن تقنيات الذكاء االصطناعي احلالية من معاجلتها   مشكالت  إجيادلبيانات الناجتة عن التقنيات اجلديدة إىل  من ا   الضخماحلجم  
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Purpose: India is a fast-growing economy, that has a majority share in the global information technology 

industry (IT). Rapid urbanization and modernization in India have strained its energy sector, which is being 
reformed to cope. Despite being the global IT heart and having above average research output in the field of 
artificial intelligence (AI), India has not yet managed to leverage its benefits to the full. This study aims to 
address the role of AI and information management (IM) in India’s energy transition to highlight the challenges 
and barriers to its development and use in the energy sector. 

Design/methodology/approach: The study, through analysis of proposed strategies, current policies, 
available literature and reports, discusses the role of AI and IM in the energy transition in India, highlighting 
the current situation and challenges. 

Findings: The results show dispersed research and development incentives for IT in the Indian energy 
sector; however, the needed holistic top-down approach is lacking, calling for due attention in this matter. 
Adaptive and swift actions from policymakers towards AI and IM are warranted in India. 

Practical implications: The ongoing transition of the Indian energy sector with the integration of smart 
technologies would result in increased access to big data. Extracting the maximum benefits from this would 
require a comprehensive AI and IM policy. 

Social implications: The revolution in AI and robotics must be carried out in line with sustainable 
development goals, to support climate action and to consider privacy issues – both areas in India must be 
strengthened. 

Originality/value: The paper offers an original discussion on certain applicable solutions regarding the 
energy transition of AI coming from the Global South; they are based on lessons learned from the Indian case 
studies presented in this study. 
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