
E/CN.17/2011/16  األمــم املتحـدة 

 

  اجمللس االقتصادي واالجتماعي
Distr.: General 
20 December 2010 
Arabic 
Original: English 

 

 

130111    130111    10-70266 (A) 
*1070266* 

  جلنة التنمية املستدامة
  الدورة التاسعة عشرة

  ٢٠١١مايو / أيار١٣-٢
  * من جدول األعمال املؤقت٣البند 

 اجملموعـــة املواضـــيعية لـــدورة التنفيـــذ 
        )دورة السياسات (٢٠١١-٢٠١٠

تقريــر عــن اجتمــاع اخلــرباء الرفيــع املــستوى الــذي يعقــد بــني الــدورات      
القــضايا : نميــة املــستدامة ملــوارد الليثيــوم يف أمريكــا الالتينيــة  واملعــين بالت

  والفرص الناشئة
    

 
  

  *  E/CN.17/2011/1.  



E/CN.17/2011/16
 

2 10-70266 
 

  احملتويات
الصفحة  

٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمـة  -  أوال  
٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اجللسة االفتتاحية  -ثانيا   
٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ء الرفيع املستوىمداوالت اجتماع فريق اخلربا  - ثالثا   

ات الليثيوم املـستخرجة مـن املـسطحات        تقييم العرض والطلب العامليني بالنسبة لكربون       -ألف     
٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . امللحية  

إنتاج الليثيوم من املسطحات ب املتصلةالتجارب، واالجتاهات، والقضايا، والسياسات   - بـاء     
٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . امللحية

٩. . . . . . . . . .  آفاق تعزيز االستدامة يف إنتاج كربونات الليثيوم يف أمريكا الالتينية  - جيم     
لـشمال وبلـدان اجلنـوب وفيمـا بـني بلـدن اجلنـوب والتعـاون              آفاق التعاون بني بلـدان ا       -دال     

١٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اإلقليمي يف تنمية موارد الليثيوم            
١٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . االستنتاجات والتوصيات              -رابعا   
  املرفق

استنتاجات وتوصيات اجتماع فريق اخلرباء الرفيع املستوى املعين بالتنمية املستدامة ملوارد الليثيوم     
١١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  يا والفرص الناشئةالقضا: يف أمريكا الالتينية

  
  



E/CN.17/2011/16  
 

10-70266 3 
 

  مقدمـة  - أوال  
مسامهة يف العمليـة التـشاورية الـيت تعقـد بـني الـدورات للـدورة التاسـعة عـشرة للجنـة                        - ١

ــة      ــصادية واالجتماعي ــشؤون االقت ــستدامة، اشــتركت إدارة ال ــة امل ــة   التنمي ــة العام ــة لألمان التابع
 الكـارييب يف تنظـيم اجتمـاع خـرباء إقليمـي            واللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحـر      

القـضايا  : التنميـة املـستدامة ملـوارد الليثيـوم يف أمريكـا الالتينيـة            ”رفيع املستوى بشأن موضـوع      
، عقد يف مركز املؤمترات التابع للجنـة االقتـصادية ألمريكـا الالتينيـة ومنطقـة          “والفرص الناشئة 

  . ٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين١١ و ١٠البحر الكارييب يف سانتياغو، يف يومي 
 -دولــة (وبوليفيــا   خــبريا، مبــا يف ذلــك خــرباء مــن األرجنــتني ٥٥وحــضر االجتمــاع   - ٢

 وبـريو وشـيلي واملكـسيك، فـضال عـن خـرباء مـن أملانيـا ومجهوريـة كوريـا                     )املتعددة القوميات 
رك يف االجتمـاع    وباإلضـافة إىل ممثلـي احلكومـات، شـا        . والواليات املتحدة األمريكية واليابـان    

قطــاع اخلــاص، والــدوائر األكادمييــة، واملنظمــات غــري احلكوميــة، واألشــخاص  لأيــضا ممثلــون ل
  .  األمم املتحدة، ووكاالت إمنائية أخرى منظومةالدوليني ذوي اخلربة، ومؤسسات

ــدور        - ٣ ــوم ب ــى الليثي ــيت تعتمــد عل ــة ال ــات ختــزين الطاق ــات وتكنولوجي ــضطلع البطاري وت
ــاظم األمه ــزة      متعـ ــن األجهـ ــري ذلـــك مـ ــة، وغـ ــة، واهلواتـــف احملمولـ ــيب اِحلجريـ ــة يف احلواسـ يـ

ومــع تزايــد االهتمــام باملركبــات الكهربائيــة . اإلليكترونيــة الــيت تــستمد طاقتــها مــن البطاريــات
سعيا إىل جعل شبكات النقل واحلركة أكثر استدامة، يسود توقـع بـأن يواصـل الطلـب العـاملي                  

 كبري، مما يتيح فرصـا جديـدة للبلـدان املتقدمـة النمـو والناميـة علـى        على الليثيوم االرتفاع بقدر  
كذلك فإن التكنولوجيات الناشئة املستخدمة للبطاريات اليت تعتمـد علـى الليثيـوم قـد               . السواء

  . تكتسي أمهية يف تطبيقات أخرى
ــوترية ســريعة     - ٤ ــوم ب ــزداد الطلــب العــاملي علــى الليثي ــة أمريكــا   . وي ــدان منطق ومتتلــك بل

، كـان أكـرب منتجـي الليثيـوم يف     ٢٠٠٧ويف عام . الالتينية أكرب قدر من موارد الليثيوم املعروفة     
. العــامل هــم شــيلي، واألرجنــتني، وأســتراليا، والواليــات املتحــدة، والــصني، واالحتــاد الروســي  

ويوجد قدر كبري من مـوارد الليثيـوم املعروفـة يف بلـدان أخـرى يف أمريكـا الالتينيـة، خاصـة يف                
وتتزايـد  . دولة بوليفيا املتعددة القوميات، وكذلك يف آسيا وأفريقيـا جنـوب الـصحراء الكـربى              

  . جهود االستكشاف على نطاق العامل لتوسيع نطاق موارد الليثيوم
وأعرب العديد من حكومات أمريكا الالتينيـة عـن رغبـة أكيـدة يف مواصـلة استقـصاء                    - ٥

ومـع  . ربونات الليثيوم واإلسراع بتطوير تلك القدرات     قدرات اإلنتاج والتجهيز املستدامني لك    
 تصبح تلك التنمية مستدامة، فإهنا تقتضي إدماج اجلوانب االقتصادية واالجتماعيـة            لكيذلك،  

  .  العامة السياساتبشأن اختاذ القرار  عمليةوالبيئية يف
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 أوسـع   وفري قاعدة وعقد اجتماع اخلرباء رفيع املستوى يف منطقة أمريكا الالتينية بغية ت            - ٦
 املعلومات والتجارب، ال سيما فيما بني اخلرباء ومقـرري الـسياسات اإلقليمـيني،           قاسم لت نطاقا

واتــسم . فــضال عــن اخلــرباء الــدوليني الزائــرين يف جمــال صــناعة الليثيــوم والتنميــة املــستدامة لــه   
ص، االجتمــاع بطــابع متعــدد التخصــصات، حيــث شــارك فيــه كــل مــن القطــاع العــام واخلــا    
  . وهدف إىل تيسري إجراء تقييم مستقل للتكنولوجيات والسياسات الناشئة املتصلة بالليثيوم

، تقوم اللجنـة  )٢٠١١-٢٠١٠(ويف إطار دورة التنفيذ الرابعة للجنة التنمية املستدامة        - ٧
حاليــا باســتعراض تنفيــذ مقرراهتــا فيمــا يتــصل باجملموعــة املواضــيعية الــيت تــشمل النقــل، واملــواد 

 للــربامج املتعلقـة بأمنــاط االســتهالك  يطـار العــشر اإلالكيميائيـة، وإدارة النفايــات، والتعــدين، و 
 مناقشات اجتماع اخلرباء الرفيـع املـستوى واسـتنتاجاته وتوصـياته            وهدفت. واإلنتاج املستدامة 

 املقبلــة بــشأن خيــارات الــسياسات  ةمعلومــات أساســية إضــافية ذات صــلة للمناقــش  إىل تــوفري 
ويف قطاعـات   ) التنقل بالطاقـة الكهربائيـة    (ة، خاصة فيما يتصل بتعزيز االستدامة يف النقل         العام

  . التعدين
، سـينعقد مـؤمتر األمـم املتحـدة للتنميـة املـستدامة       ٦٤/٢٣٦وفقا لقرار اجلمعية العامـة      - ٨

ــام   ــل يف ع ــؤمتر يف     . ٢٠١٢يف الربازي ــا للم ــق عليهم ــسيني املتف ــل أحــد املوضــوعني الرئي  ويتمث
ويـسود توقـع    . موضوع االقتصاد املراعي للبيئة يف سياق التنمية املستدامة والقـضاء علـى الفقـر             

ــون         ــاج للكرب ــة اإلنت ــة متدني ــات الطاق ــة وتكنولوجي ــوارد والطاق ــاءة امل ــادة كف ــشكل زي ــأن ت ب
وتكنولوجيات النقل، مبا يف ذلك تكنولوجيات البطاريات املتقدمة اليت تتطلـب إمـدادا متزايـدا               

مراعيـا  ”يثيوم، جزءا هاما من الـسياسات واالسـتراتيجيات الراميـة إىل أن يـصبح االقتـصاد                 بالل
وبالتايل، فإن استنتاجات وتوصيات اجتماع اخلرباء الرفيـع املـستوى املعـين            . “للبيئة بقدر أكرب  

جز قـد   بالتنمية املستدامة ملـوارد الليثيـوم يف أمريكـا الالتينيـة الـواردة يف مرفـق هـذا التقريـر املـو                     
   .لمؤمترلتوفر أيضا معلومات أساسية مفيدة للعملية التشاورية التحضريية 

  
  اجللسة االفتتاحية  -ثانيا   

ــب األمــني           - ٩ ــرادو، نائ ــو ب ــن أنطوني ــا كــل م ــذين أدىل هبم ــتهالليني الل ــانني االس يف البي
 عبـد اهللا، رئيـسة      التنفيذي للجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب، وكاثلني        

فرع القضايا الناشئة يف شعبة التنمية املستدامة بإدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعيـة، رحـب              
املتكلمان مبشاركة اخلرباء وشددا على أمهية إجراء تقييم شامل للفـرص الـيت سـيتيحها التوسـع                 

عــرب الــسيد بــرادو  كــذلك أ. يف إنتــاج الليثيــوم يف منطقــة أمريكــا الالتينيــة بطريقــة مــستدامة  
والــسيدة كــاثلني عبــد اهللا عــن امتناهنمــا حلكومــة مجهوريــة كوريــا لتقــدميها دعمــا تقنيــا وماليــا  

  .سخيا للتحضري لالجتماع وعقده
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، وكيـل الـوزارة لـشؤون التعـدين بـوزارة التعـدين يف          ني وأدىل بابلو واغنـر سـان مـارت         - ١٠
ــة التار    ــة   شــيلي، بكلمــة رئيــسية ركــز فيهــا علــى األمهي ــة لــصناعات التعــدين بالنــسبة للتنمي خيي

وأجرى السيد واغنر حتليال لالجتاهات والقـضايا اهلامـة ذات          .  االقتصادية لشيلي  -االجتماعية  
 وأوضـح احلاجـة إىل إجـراء إصـالحات تنظيميـة يف شـيلي تـؤدي إىل تيـسري التوسـع يف                       ،الصلة

ــادة إنتــاج كربونــات الليثيــوم، خاصــة يف املقا   والحــظ . طعــات الــشمالية للبلــد االســتثمار وزي
السيد واغنر أن شيلي تندرج ضمن أهم الدول املنتجة واملوردة لكربونـات الليثيـوم يف الـسوق             

والحظ أيضا أن الطلب العاملي على الليثيوم يتوقع له علـى نطـاق واسـع أن يـستمر يف            . العاملية
  . النمو السريع يف السنوات املقبلة

ل من إدواردو مينيز، الوزير يف البعثـة الدائمـة للفلـبني لـدى              كما رحب باملشاركني ك     - ١١
 -  وجـانغ ميونـغ    ،األمم املتحدة ونائب رئيس الـدورة التاسـعة عـشرة للجنـة التنميـة املـستدامة               

 وأبلــغ الــسيد مينيــز املــشاركني .ســو، الــوزير املستــشار بــسفارة مجهوريــة كوريــا يف ســانتياغو 
وشدد علـى أمهيـة اجتمـاع اخلـرباء الرفيـع املـستوى            . جنةبالتحضريات للدورة التاسعة عشرة لل    

وحسن توقيته، وهو االجتماع الذي سيوفر مسامهة هامة، خاصة فيمـا يتـصل باملناقـشة بـشأن                 
والحـظ الـسيد جـانغ      . خيارات السياسات العامة من أجل جعل شبكات النقل أكثـر اسـتدامة           

ألمريكــا الالتينيــة ومنطقــة البحــر  أن مجهوريــة كوريــا أصــبحت عــضوا يف اللجنــة االقتــصادية   
   . وأهنا تدعم فرص تعزيز التعاون اإلقليمي والدويل١٩٩٧الكارييب يف عام 

  
  ء الرفيع املستوىمداوالت اجتماع فريق اخلربا  -ثالثا   

أعرب رالف وانشافت، موظف الشؤون االقتصادية األقدم يف شعبة التنميـة املـستدامة               - ١٢
ة واالجتماعية، عن توقعاته بأن يقـوم املـشاركون يف ذلـك االجتمـاع              بإدارة الشؤون االقتصادي  

بتعزيز اجلهود اجلاريـة يف منطقـة أمريكـا اجلنوبيـة دون اإلقليميـة لتنميـة مـوارد الليثيـوم بطريقـة                      
بــادئ توجيهيــة اقتــصادية   وفقــا ملمــستدامة، والتــشجيع علــى مواصــلة تنميــة إنتــاج الليثيــوم       

، الـيت    األهداف احملددة الجتماع فريق اخلرباء الرفيع املستوى       الحظو. واجتماعية وبيئية إجيابية  
 حتديــد ومناقــشة قــضايا التنميــة املــستدامة يف جمــال اســتخراج الليثيــوم  )أ(: مــا يلــيهــدفت إىل 

ــة؛     ــة والبيئي ــا، مبــا يف ذلــك اجلوانــب االقتــصادية واالجتماعي ــيم )ب(وجتهيــزه جتاري  جتميــع تقي
عــدين الليثيــوم وجتهيــزه يف املواقــع احلاليــة واملواقــع اجلديــدة   تمــل لتاحملمــستقل لفوائــد التوســع  

 النظـر يف املـسامهة املمكنـة يف التنميـة املـستدامة             )ج(احملتملة، خاصة يف بلدان أمريكا الالتينية؛       
اإلقليمية والسياسات ذات الصلة اليت بوسعها تعزيز االستثمار والعمالة وتوليد الـدخل، فـضال              

 التقـدم   )هــ ( مناقشة فرص حتسني استدامة إنتاج الليثيـوم واسـتخدامه؛           )د(ائد؛  عن تقاسم الفو  
 إنـشاء   )و(مبقترحات من أجل حتسني التدابري التنظيميـة والتـشريعية يف املنطقـة دون اإلقليميـة؛                



E/CN.17/2011/16
 

6 10-70266 
 

شــبكة تــشاورية غــري رمسيــة موســعة لــسد الثغــرات بــني إقــرار الــسياسات، والعلــوم، والــدوائر   
 حتديــد املــشاريع والــشراكات املــستقبلية املمكنــة مــن أجــل  )ز(اع اخلــاص؛ األكادمييــة، والقطــ

  .التعاون الدويل
 ٢١وعرض السيد وانشافت الربنامج املؤقت الذي مشل عروضا مـن اخلـرباء جمموعهـا             - ١٣

عرضا، مبا يشمل استعراضـات اسـتهاللية، وتقـارير قطريـة خمتـارة، وعروضـا تقنيـة مـن اخلـرباء                     
السيد وانشافت اخلرباء اإلقليميني والدوليني املشاركني علـى مـا قدمـه كـل            وشكر  . املشاركني

  .منهم من مسامهات متخصصة يف الربنامج
ومشل الربنامج الذي دام يومني عروضـا للخـرباء ومناقـشات، بـشأن مـسائل مـن بينـها           - ١٤

ليـل الطلـب علــى    تقيـيم اجتاهـات الـسوق الوطنيـة واإلقليميـة والعامليـة وحت      )أ(: املواضـيع التاليـة  
ــذلك؛     ــصلة ب ــوم وعرضــه والتوقعــات املت ــستقبلية   )ب(الليثي ــة وامل ــات احلالي ــيم التكنولوجي  تقي

 البيئـة اجليولوجيــة  )ج(؛ )البطاريـات، واإلليكترونيــات، وامليـادين األخــرى  (لتطبيقـات الليثيــوم  
يـة وغـري ذلـك      صخور البغماتيـت الغرانيت   بـ  مقارنـة الصخور الرسوبية التبخرية    (لليثيوم وموارده   

ــوم   ــة علــى الليثي ــة   )د(؛ )مــن الــصخور احملتوي ــه يف هناي ــزه وحتــسني نوعيت ــوم وجتهي  تعــدين الليثي
 -دولـة    (مبـا يـشمل بوليفيـا     ( العروض واملناقـشات املقدمـة مـن اخلـرباء الـوطنيني             )هـ(املطاف؛  

عـدين، وتقيـيم    مدونـة الت  ( البيئـة القانونيـة الراهنـة        )و(؛  ) وشيلي واملكـسيك   )املتعددة القوميات 
 التعــدين يف قطــاعيف ) األثــر البيئــي، واالعتبــارات االجتماعيــة، ومعاجلــة املعــادن، والــضرائب   
 احتياجــات اهلياكــل )ز(البلــدان املــشاركة يف اســتغالل املعــادن؛ ال ســيما يف أمريكــا الالتينيــة؛ 

 البيئــي لتعــدين  عناصــر تقيــيم األثــر)ح(األساسـية واملــوارد الطبيعيــة يف ســياق تعــدين الليثيــوم؛  
 إجيــاد فــرص العمالــة احملليــة والتنميــة االجتماعيــة  )ط(والطويــل؛  الليثيــوم علــى املــديني القــصري

 دورة حياة الليثيـوم علـى املـدى البعيـد وتقيـيم مـسامهته يف التنميـة                  )ي(واالقتصادية اإلقليمية؛   
يمــا يتعلــق باملــشاركة التوقعــات ف )ك(؛ )مبــا يف ذلــك إمكانــات إعــادة تــدوير املــواد(املــستدامة 

  .املتعددة األطراف وتقاسم الفوائد
وترأسـت كـاثلني عبـد اهللا، رئيـسة         .  جلسات عامة تقنيـة    ٥ومشل الربنامج سلسلة من       - ١٥

ــة،        ــصادية واالجتماعي ــشؤون االقت ــإدارة ال ــستدامة ب ــة امل ــضايا الناشــئة يف شــعبة التنمي ــرع الق ف
 العـامليني بالنـسبة لكربونـات الليثيـوم املـستخرجة      اجللسة األوىل املعنيـة بتقيـيم العـرض والطلـب        

وترأس مـانليو كوفييـو، رئـيس وحـدة املـوارد الطبيعيـة والطاقـة بـشعبة            . من املسطحات امللحية  
ــة البحــر       ــة ومنطق ــصادية ألمريكــا الالتيني ــة االقت ــة واهلياكــل األساســية يف اللجن ــوارد الطبيعي امل

 املتـصلة رب واالجتاهـات والقـضايا والـسياسات القطريـة      اجللسة الثانيـة املعنيـة بالتجـا       ،الكارييب
ــة   ب ــوم مــن املــسطحات امللحي ــاج الليثي ــشؤون    . إنت ــيال، موظــف ال ــشابارو أف ــرأس إدواردو ت وت



E/CN.17/2011/16  
 

10-70266 7 
 

االقتصادية يف شعبة املـوارد الطبيعيـة واهلياكـل األساسـية باللجنـة االقتـصادية ألمريكـا الالتينيـة                   
املعنيـة بتعزيـز االسـتدامة يف إنتـاج كربونـات الليثيـوم يف       ومنطقة البحر الكارييب، اجللسة الثالثة  

 سـوك، املـدير العـام جملموعـة أحبـاث سياسـات الطاقـة يف           -وترأس مون يونـغ     . أمريكا الالتينية 
 اجللـسة الرابعـة املعنيـة بآفـاق التعـاون بـني بلـدان               ،املعهد الكوري لعلم اقتصاد الطاقة يف سـول       

.  بلدان اجلنوب والتعـاون اإلقليمـي يف تنميـة مـوارد الليثيـوم             الشمال وبلدان اجلنوب وفيما بني    
واشترك كـل مـن الـسيد مينيـز والـسيد وانـشافت يف رئاسـة مناقـشة املائـدة املـستديرة اخلتاميـة                        

  . بشأن االستنتاجات والتوصيات
 يف االجتمـاع    األساسـية الـيت نوقـشت     نقـاط   ل الـواردة أدنـاه مـوجزا ل       جـزاء وتتضمن األ   - ١٦

وترد املداوالت الكاملـة، مبـا يف ذلـك امللفـات الـصوتية جلميـع البيانـات                 . ضوء عليها وتسلط ال 
والعــروض الــيت أديل هبــا، فــضال عــن خمتلــف الورقــات والــشرائح الــيت عرضــت واالســتنتاجات 
والتوصـــــيات املعتمـــــدة، متاحـــــة علـــــى املـــــوقعني الـــــشبكيني إلدارة الـــــشؤون االقتـــــصادية 

ــة ومنطقــة البحــر الكــارييب    بــاألمم املتحــدة وا واالجتماعيــة ــة االقتــصادية ألمريكــا الالتيني للجن
 http://www.un.org/esa/dsd/susdevtopics/sdt_transport.shtml: التــــــاليني العنــــــوانني علــــــى

  . http://media.eclac.cl/presentaciones/conferencias2010/litio/index.htm و
  

ــامليني بالنــس    -ألف    ــيم العــرض والطلــب الع ــستخرجة مــن   تقي ــوم امل ــات الليثي بة لكربون
  املسطحات امللحية

التقييمات التقنية املستقلة، والتحليـل الـسوقي الـشامل، والتوقعـات قـصرية وطويلـة           إن    - ١٧
 لعملية اختاذ القرار الواعية فيما يتعلق بتعـدين         مسبقةاملدى لالجتاهات تشكل مجيعها متطلبات      

  .  االقتصادية-تنمية املوارد، والسياسات االجتماعية الليثيوم واالستثمارات ذات الصلة، و
ــوم ال      - ١٨ ــسبية يف إمــدادات الليثي ــرة ن ــاك وف ــصعيد العــاملي، هن ــةوعلــى ال  واملــستقبلية راهن

ومــع ذلــك، ميكــن لعمليــات االســتخراج املالئمــة والتكــاليف ذات الــصلة أن ختتلــف  . احملتملــة
نــات الليثيــوم الــذي يــستند إىل احمللــول امللحــي وينحــو إنتــاج كربو. اختالفــا كــبريا بــني املواقــع

لكلوريد الليثيوم من املسطحات امللحيـة إىل أن يكـون اقتـصاديا أكثـر وأقـل ضـررا بالبيئـة عـن                      
  . الليثيوم املستخرج من صخور البغماتيت الغرانيتية

ــدان    - ١٩ ــوم ”وحتــوز بل ــا   “مثلــث الليثي ــتني، وبوليفي ــشمل األرجن ــا ي ــة ( جمتمعــة، مب  -دول
  . وشيلي، أكرب احتياطيات عاملية مثبتة من الليثيوم)تعددة القومياتامل
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قوانني ولوائح التعدين املالئمة الـيت تعـزز   وضع وتبادل املشاركون معلومات عن أمهية       - ٢٠
ــة        ــصادية أو اجتماعي ــار اقت ــسه دون أي آث ــة، وحتــول يف الوقــت نف ــة االســتثمارات الالزم تعبئ

  . بيئية ضارة حمتملة أو ختفضها إىل احلد األدىن أو
ــام   - ٢١ ــة       ٢٠٠٩ويف ع ــة املالي ــة نتيجــة لألزم ــوم العاملي ــات الليثي ــعار كربون ، احنــدرت أس

ــة  ــصادية العاملي ــوم       . واالقت ــات الليثي ــى كربون ــب عل ــى نطــاق واســع أن الطل ــع عل ــه يتوق إال أن
ب مــع تزايــد الطلــب علــى التطبيقــات  يف املــستقبل، جنبــا إىل جنــســريتفعانوأســعارها العامليــة 

  .اإلليكترونية والسيارات الكهربائية اليت تستمد طاقتها من بطاريات الليثيوم اإليونية
ــوم وأن         - ٢٢ ــات الليثي ــة كــبرية مــن كربون ــات مثبت ــاك احتياطي ــشاركون أن هن والحــظ امل

  . مقبلةالليثيوم ميكن أن ينتج بكميات كافية وبأسعار يف متناول اليد لعدة عقود 
والحظ املشاركون أيضا أن البلـدان املنتجـة لبطاريـات الليثيـوم يف حاجـة إىل مواصـلة            - ٢٣

ودعـا املـشاركون إىل مواصـلة البحـوث     . اختبار وتطوير تكنولوجيات إعادة تدوير البطاريـات      
  . ووضع اإلطار التنظيمي املطلوباتوإىل توحيد مقاييس املنتج

ــزال تكــاليف اإلنتــاج   - ٢٤ ــات    وال ت ــة للمركب ــوم األيوني ــات الليثي ــة لبطاري  وأســعار التجزئ
ومـع ذلـك، لـوحظ أن تكـاليف كربونـات الليثيـوم ومعـدن الليثيـوم              . الكهربائية مرتفعـة نـسبيا    

  . املستخدمني يف تلك البطاريات ال تشكل سوى جزء صغري نسبيا من تكاليف البطاريات
  

ــسيا    -بـاء    ــضايا، وال ــات، والق ــصلةسات التجــارب، واالجتاه ــن   ب املت ــوم م ــاج الليثي إنت
  املسطحات امللحية 

ويفتقر العديد من هـذه املواقـع إىل   . توجد معظم موارد الليثيوم يف مناطق نائية وجبلية    - ٢٥
 املـشاركون ونـاقش   . اهلياكل األساسية الضرورية من قبيل الطرق أو إمدادات امليـاه والكهربـاء           

 ما إذا كان مـن املمكـن   )أ(؛ مبا يف ذلك ة موارد الليثيومخمتلف الشواغل واألسئلة املتصلة بتنمي 
التغلب على العقبات القائمـة يف جمـال املـوارد الطبيعيـة والبـشرية بطريقـة مـستدامة وفعالـة مـن                      

ماهيـة   )ب(؛ حيث التكاليف بغية مواصلة تنمية مناجم الليثيوم القائمة أو فـتح منـاجم جديـدة        
يـة  كيفال )د(؛  ختفيض اآلثار البيئيـة إىل احلـد األدىن      ية كيف )ج(؛  خيارات التكنولوجيات املتاحة  

 اإلمـدادات مـا إذا كانـت       )هــ (؛   للمجتمعات احمللية أن تستفيد من تنمية التعـدين         هبا  ميكن اليت
؛ لتلبية النمو املتوقع للطلب على الليثيوم يف صناعة اإلليكترونيـات وصـناعة الـسيارات             ستكفي  

 مــا إذا كــان مــن املمكــن )ز(؛  تكنولوجيــات بطاريــات الليثيــوما هبــتطوريــة الــيت ســتكيفال )و(
ــدة ليكــون      ــوفر فرصــا جدي ــدويره أن ت ــوم وإعــادة ت ــا  ”لعمليــات تعــدين الليثي االقتــصاد مراعي

  . لزيادة التعاون الدويل أن تيسر التنمية املستدامةالكيفية اليت ميكن هبا )ح(؛ “للبيئة
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. ج موحـد شـامل إزاء تنميـة صـناعة الليثيـوم           وأظهرت العروض القطرية عدم وجود هن       - ٢٦
ــة أو جيــري النظــر فيهــا       ــذ عــدد كــبري مــن اإلصــالحات التنظيمي ــسم . وقــد مت مــؤخرا تنفي وتت

ديدة باختالف كـبري مـن      عوامل أخرى ع  وإمكانات املوارد الطبيعية والظروف البيئية واملناخية       
  .بلد آلخر

ــة يف التن     - ٢٧ ــة للمعــادن واســتخراجها مــن   وكــثريا مــا تقــوم الــشركات العامل ــة التجاري مي
ويتــيح اإلنتــاج . املــسطحات امللحيــة باإلنتــاج املتــزامن جملموعــة متنوعــة مــن املنتجــات املفيــدة   

  . املشترك ملختلف املنتجات فرصا كبرية لألعمال التجارية والتسويق وتنويع العمالء
  

  أمريكا الالتينيةآفاق تعزيز االستدامة يف إنتاج كربونات الليثيوم يف   -جيم   
ــدان        - ٢٨ ــارب البلـ ــى جتـ ــة علـ ــشة أمثلـ ــرض ومناقـ ــديرهم لعـ ــن تقـ ــشاركون عـ ــرب املـ أعـ

والــشركات ومبادراهتــا وممارســاهتا اجليــدة يف جمــال إنتــاج كربونــات الليثيــوم مــن املــسطحات    
وتتسم إمدادات املياه السطحية واملياه اجلوفية بالـشح يف العديـد مـن             . امللحية يف منطقة األنديز   

وبالتـايل، فـإن إجـراء الدراسـات الـشاملة          . املسطحات امللحيـة وأحـواض التجميـع املرتبطـة هبـا          
وغالبية النظم اإليكولوجيـة يف املنـاطق القاحلـة         . لآلثار البيئية احلاصلة واملتوقعة أمر ال غىن عنه       

 أو شبه القاحلة تتسم بشدة الضعف وميكن أن تتضرر حىت بـأدىن قـدر مـن الـتغريات يف كميـة                    
  .إمدادات املياه أو نوعيتها

ــدين،         - ٢٩ ــة للتع ــة احمللي ــصادية واالجتماعي ــار االقت ــشاركون حتــديات إدارة اآلث ــاقش امل ون
ــد وإشــراك      . يــشمل تعــدين البوتاســيوم والليثيــوم    مبــا وأكــد املــشاركون أمهيــة تقاســم الفوائ

  .ات الصلةاجملتمعات احمللية، مبا فيها الشعوب األصلية، يف عمليات اختاذ القرار ذ
وأعرب املشاركون عن تقديرهم لبريو ملا وفرتـه مـن معلومـات عـن التجـارب األوليـة                    - ٣٠

يف جمــال تنفيــذ ُنُهــج تعاونيــة وتــشاركية إزاء اختــاذ القــرار، مبــا يــشمل الــُنُهج املتخــذة يف إطــار   
  .مبادرة الشفافية يف جمال الصناعات االستخراجية

 البوتاســيوم والليثيــوم يف جبــال األنــديز إال مــؤخرا ومل ينــشأ معظــم مواقــع اســتخراج   - ٣١
بيد أن عددا من املـشاركني الحـظ        . نسبيا، ويتوقع أن يستمر اإلنتاج هبا لسنوات طويلة مقبلة        

رغم ذلك وجود ضرورة لوضع أحكام تنظيمية مالئمة لضمان التمويل الالزم إلعـادة الـتعمري               
  .التالية للتعدين يف هناية املطاف

  



E/CN.17/2011/16
 

10 10-70266 
 

فــاق التعــاون بــني بلــدان الــشمال وبلــدان اجلنــوب وفيمــا بــني بلــدن اجلنــوب    آ  -دال   
  والتعاون اإلقليمي يف تنمية موارد الليثيوم

ناقش املشاركون وحددوا طائفة متنوعة من الفـرص لتيـسري وحتـسني تقاسـم املعـارف                  - ٣٢
منطقـة أمريكـا   فيما بني مراكز البحوث واجلامعات واملعاهد األكادميية األخرى ذات الصلة يف    

  .الالتينية
ولوحظ أيضا أنه، نظرا لوجود اختالفـات عديـدة متعلقـة مبواقـع بعينـها، ينبغـي وضـع                  - ٣٣

وستكتــسي زيــادة التعــاون الــتقين  . تكنولوجيــات وعمليــات مثلــى مكيفــة علــى النحــو املالئــم 
ــة لتعزيــز      ــة  واملــايل بــني بلــدان الــشمال وبلــدان اجلنــوب وفيمــا بــني بلــدان اجلنــوب أمهي التنمي

  .املستدامة ملوارد الليثيوم يف منطقة أمريكا الالتينية
  

  االستنتاجات والتوصيات  -رابعا   
يف إطار مناقشة املائدة املستديرة اخلتامية، نـاقش املـشاركون واعتمـدوا مـوجزا قـصريا                  - ٣٤

  .لالستنتاجات والتوصيات يرد يف مرفق هذا التقرير
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  املرفق
ماع فريق اخلرباء الرفيع املستوى املعـين بالتنميـة         استنتاجات وتوصيات اجت      

  القضايا والفرص الناشئة: املستدامة ملوارد الليثيوم يف أمريكا الالتينية
ــصادية        - ١ ــم املتحــدة االقت ــة األم ــة وجلن ــصادية واالجتماعي ــشؤون االقت اشــتركت إدارة ال

 اخلـرباء الرفيـع املـستوى املعـين     اجتماع فريـق ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب يف تنظيم   
 وعقـده يف قاعـة      القـضايا والفـرص الناشـئة     : بالتنمية املستدامة ملوارد الليثيوم يف أمريكا الالتينية      

 / تـــشرين الثـــاين١١ و ١٠راوول بـــريبش التابعـــة للجنـــة االقتـــصادية يف ســـانتياغو يف يـــومي 
  .٢٠١٠ نوفمرب

كـا الالتينيـة وبلـدان أخـرى، مبـا يـشمل             خـبريا مـن منطقـة أمري       ٥٥وحضر االجتمـاع      - ٢
ممــثلني للحكومــات الوطنيــة املعنيــة، والقطــاع اخلــاص، واحتــادات األعمــال، والــسلطات شــبه    
ــات       ــة، ومجاعــ ــات الدوليــ ــة، واملنظمــ ــدوائر األكادمييــ ــوث، والــ ــد البحــ ــة، ومعاهــ احلكوميــ

  .املدين اجملتمع
ت عامـة قطاعيـة تـضمنت     عرضـا مـن اخلـرباء، مبـا يـشمل حملـا      ٢١ونـاقش املـشاركون     - ٣

تقييما للقضايا واالجتاهات الرئيـسية يف عـرض كربونـات الليثيـوم والطلـب عليهـا، خاصـة مـن            
؛ وتقارير قطرية عرضها خرباء من كل مـن األرجنـتني، وبوليفيـا             التنقل بالطاقة الكهربائية  أجل  

ضـا تتنــاول  ، وشـيلي، واملكــسيك؛ وورقـات قـضايا خمتـارة وعرو    ) املتعـددة القوميـات  -دولـة  (
نتـاج كربونـات الليثيـوم يف أمريكـا الالتينيـة، بـسبل منـها زيـادة                 إبالبحث آفاق تعزيز اسـتدامة      

ــصادية     ــة االقت ــد ومتكــني التنمي ــة؛ والتجــارب واالقتراحــات    -تقاســم الفوائ ــة احمللي  االجتماعي
 تنميـة   واملقترحات احمللية من أجـل تعزيـز التعـاون علـى الـصعيد الـوطين واإلقليمـي والـدويل يف                   

  .موارد الليثيوم
وبعـد املناقـشة، أحـاط املـشاركون علمـا بعـدد مـن االسـتنتاجات والتوصـيات العامـة،             - ٤
  :يشمل ما يلي مبا

ميكن استخراج الليثيوم من خمتلف التشكيالت اجليولوجيـة باسـتخدام خمتلـف             )أ(  
ــواع العمليــات  ــسبية مــن مــوردي اللي    . أن ــرة ن ــاك وف ــاملي، هن ــصعيد الع ــوم احلــاليني  وعلــى ال ثي

ومع ذلك، ميكن للعمليـات املثلـى السـتخراج الليثيـوم والتكـاليف املـصاحبة هلـا أن                 . واحملتملني
وينحـو إنتـاج كربونـات الليثيـوم الـذي يـستند إىل احمللـول               . تتباين بقدر كبري فيمـا بـني املواقـع        

 وأقل ضررا بالبيئـة     امللحي لكلوريد الليثيوم من املسطحات امللحية إىل أن يكون اقتصاديا أكثر          
  أو غريها من املصادر؛عن الليثيوم املستخرج من صخور البغماتيت الغرانيتية
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ــة نتيجــة   ، ٢٠٠٩يف عــام   )ب(   ــوم العاملي  لــضعف احنــدرت أســعار كربونــات الليثي
 أن املــديني املتوســط والطويــلإال أنــه يتوقــع علــى . ألزمــة املاليــة واالقتــصادية العامليــةالطلــب وا
 ممـا سينـشئ فرصـا جديـدة        االرتفـاع،  نواصـال ي على الليثيوم وأسـعاره العامليـة س       املي الع الطلب

ويــرى معظــم املــتكلمني أن الطلــب علــى  . لالســتثمار يف زيــادة القــدرات علــى إنتــاج الليثيــوم 
  الليثيوم سيتضاعف على األقل خالل العشر سنوات املقبلة؛

 األنــديز علــى كميــات حيتــوي عــدد مــن املــسطحات امللحيــة يف منطقــة جبــال  )ج(  
. كبرية من الليثيوم ميكن استخراجها مـن احمللـوالت امللحيـة بطـرق مرحبـة جتاريـا وسـليمة بيئيـا                    

ــوم”وحتــوز بلــدان  ــا  “مثلــث الليثي ــتني، وبوليفي ــة ( جمتمعــة، مبــا يــشمل األرجن  املتعــددة - دول
  ؛ وشيلي، أكرب احتياطيات عاملية مثبتة من الليثيوم)القوميات
لى نطـاق واسـع توقـع بـأن تنقـل وعـدد املركبـات اآلليـة سيـستمر يف              يسود ع   )د(  

وأعلـن العديـد مـن صـناع املركبـات عـن           . الزيادة على نطاق العـامل، خاصـة يف البلـدان الناميـة           
بطاريـات الليثيـوم   أو مركبات كهربائية بالكامل حتتوى علـى       /خطط إلنتاج مركبات هجينة و    

   تلك املركبات من األسواق يف املستقبل؛ ولتحقيق زيادة كبرية يف حصةاإليونية
بـــالنظر إىل االحتياطيـــات الكـــبرية املثبتـــة ملـــوارد الليثيـــوم يف منطقـــة أمريكـــا    )هـ(  

الالتينية، قد ال تكون هناك قيود مـن حيـث احتمـاالت املـوارد ميكـن أن تـشكل عقبـات أمـام                       
أمـام    أو ات الليثيـوم اإليونيـة    بطاريـ التوسع املتوقع عموما يف التنقل الكهربائي الذي يـستند إىل           

ــتخدام   ــتمرار اسـ ــوم  اسـ ــات الليثيـ ــات    بطاريـ ــا املعلومـ ــات تكنولوجيـ ــه يف منتجـ ــع فيـ والتوسـ
  املنتجات اإلليكترونية األخرى؛ أو

على الرغم مما تقـدم، تقتـضي التنميـة املـستدامة علـى املـدى الطويـل أن تقـوم                      )و(  
كنولوجيــات إلعــادة تــدوير تلــك البطاريــات أيــضا البلــدان املنتجــة لبطاريــات الليثيــوم بوضــع ت

وتبـذل جهـود أوليـة لتعزيـز التوحيـد          . واختبار تلك التكنولوجيات والتخطيط هلا واسـتحداثها      
  الالزم واهليكل التنظيمي املطلوب؛

سيعتمد التسويق الناجح للمركبـات الكهربائيـة، يف مجلـة أمـور، علـى أسـعار                )ز(  
. ات املركبــات الكهربائيــة الــيت ال تــزال مرتفعــة حــىت اآلن التجزئــة والتكــاليف النــسبية لبطاريــ

ــة ل     ــة مــع التكــاليف املرتفع ــه، باملقارن ــشاركون أن ــة والحــظ امل ــوم اإليوني ــات الليثي ــإن بطاري ، ف
تكــاليف كربونــات الليثيــوم والليثيــوم الــذي حتتويــه تلــك البطاريــات منخفــضة جــدا يف الواقــع  

  ؛) يف املائة٥أقل من (
 أمريكا الالتينية حقوقها السيادية يف تنمية املـوارد الطبيعيـة وهـي             متارس بلدان   )ح(  

تقوم اآلن باستعراض التشريعات الوطنية املنطبقة واستراتيجيات تشجيع االسـتثمار بغيـة تعزيـز            
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اإلنتاجية وفرص العمالة والدخول وعائـدات الـصادرات مـن منـاجم الليثيـوم مـن أجـل التنميـة                 
  لوطنية حصرا؛ االجتماعية ا-االقتصادية 

الــشركات العاملــة يف التنميــة التجاريــة للمعــادن املؤســسات وكــثريا مــا تقــوم   )ط(  
. واستخراجها من املسطحات امللحيـة باإلنتـاج املتـزامن جملموعـة متنوعـة مـن املنتجـات املفيـدة                  

 لألعمـال التجاريـة والتـسويق وتنويـع         أساسـية ويتيح اإلنتاج املشترك ملختلـف املنتجـات فرصـا          
  ؛عمالءال

ميكن الستخراج الليثيوم عن طريق تبخر احملاليل امللحية يف املسطحات احملليـة               )ي(  
. أو امليـاه اجلوفيـة    /أن حيدث آثـارا كـبرية علـى التـوازن الـدقيق غالبـا إلمـدادات امليـاه العذبـة و                    

 علـى   ويتسم إجراء دراسات شاملة لتقييم األثر البيئي ورصده بأمهية حامسة ملنع أي آثار سلبية             
النباتات واحليوانات والنظم اإليكولوجية يف املسطحات امللحيـة واملنـاطق اجملـاورة هلـا وخلفـض         

  تلك اآلثار إىل احلد األدىن والتخفيف منها؛
ــيت ميكــن أن          )ك(   ــدة ال ــوم اجلدي ــتخراج الليثي ــات اس ــن تكنولوجي ــة م ــاك طائف هن

  زيادة إنتاج الليثيوم يف املستقبل؛تتجاوز استخدام الطاقة الشمسية للتبخر وميكن أن تسهم يف 
يشكل إعداد التقارير الدوريـة الـشاملة مـن قبـل الـشركات املعنيـة وأصـحاب               )ل(  

املصلحة اآلخرين شرطا مسبقا أساسيا لتبادل املعلومات الفعال، والشفافية، واملـشاركة العامـة             
  يف اختاذ القرار؛

األسواق العامليـة علـى معـدات       كثريا ما يعتمد التعدين واسع النطاق من أجل           )م(  
مستوردة ومهاجرين مؤقتني لـديهم املهـارات الالزمـة، ممـا ال يتـيح سـوى فـرص حمـدودة جـدا                 

وهنــاك .  االجتماعيــة احملليــة-للتنميــة احملليــة املطــردة الــيت تــضيف قيمــة أو التنميــة االقتــصادية   
زيـز تقاســم الفوائـد حمليــا   حاجـة إىل بـذل املزيــد مـن اجلهـود يف العديــد مـن املنــاطق ملواصـلة تع      

  وتنويع األنشطة االقتصادية يف اجملتمعات احمللية، مبا يف ذلك جمتمعات الشعوب األصلية؛
بغية تفادي الرتاعات االجتماعية احملتملة أو احلد منـها، مـن الـضروري كفالـة        )ن(  

وب مشاركة عامة واسعة القاعدة بدءا من مرحلة التخطـيط للمـشاريع، بتخـصيص دور للـشع               
  األصلية وجمتمعاهتا فيها؛

عــادة مــا يتوقــع ملرافــق اســتخراج الليثيــوم وجتهيــزه أن تكــون هلــا دورة حيــاة     )س(  
ومــع ذلــك، يـشري تطبيــق املبــدأ التحــوطي إىل ضـرورة التــوفري الــسريع لتــدابري   . تـشغيلية طويلــة 

  لكفالة املوارد املالية الالزمة إلعادة تعمري املواقع بعد انتهاء التعدين؛
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تشترك البلـدان واملؤسـسات والـشركات العاملـة يف إنتـاج كربونـات الليثيـوم                  )ع(  
يف أمريكا الالتينية، على األرجح، يف طائفة متنوعة من املـصاحل املـشتركة وقـد يكـون بوسـعها            
أن تواصل استقصاء فرص تعميق التعاون وتبادل املعلومات علـى الـصعيد اإلقليمـي الـيت ميكـن                  

   فوائد متبادلة كبرية؛أن تؤدي إىل حتقيق
ينبغي لزيادة التعاون الدويل على خمتلفة املستويات، مبا يشمل التعاون العلمـي              )ف(  

والتكنولوجي واملايل، أن تدعم جهود البلدان النامية يف منطقـة أمريكـا الالتينيـة لتعزيـز التنميـة                  
  .تعديناملستدامة على الصعيدين الوطين واإلقليمي، مبا يف ذلك يف قطاعات ال

وأعرب املشاركون عن شـكرهم للمـنظمني املـشاركني علـى تعـاوهنم الفعـال                 - ٥  
 اجتماع اخلرباء الرفيع املستوى املعين بالتنميـة املـستدامة ملـوارد    يف التحضري على حنو مشترك ل   

 واالشـتراك يف استـضافته، وأعربـوا عـن تقـديرهم حلكومـة مجهوريـة              الليثيوم يف أمريكا الالتينية   
  . ملا قدمته من دعم تقين ومايل سخي هلذه املناسبةكوريا

  


