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Una delegació andorrana encap-
çalada per la directora d’Afers 
multilaterals i Cooperació del 
Govern d’Andorra, Gemma 
Cano, participa en la 2a Confe-
rència d’alt nivell de les Nacions 
Unides sobre cooperació sud-sud 
(PABA +40), a Buenos Aires, del 
20 al 22 de març. La Conferència 
té per �nalitat generar un de-
bat general sobre el paper de la 
cooperació sud-sud i l’aplicació 
de l’Agenda 2030 per al desen-
volupament sostenible, amb el 
parlament de cada un dels 107 
països representats. La delegada 
per Andorra, la directora d’Afers 
multilaterals i Cooperació, Gem-
ma Cano, va a�rmar que el Prin-
cipat reconeix, en el seu Pla di-
rector anual per a la cooperació 
internacional, la importància de 
la cooperació sud-sud i triangu-
lar com una modalitat comple-
mentària a la cooperació tradici-

onal. La representant andorrana 
va destacar que el 2018, Andorra 
va integrar-hi el Programa ibe-
roamericà per a l’enfortiment 
de la cooperació sud-sud, el qual 
compta amb mecanismes i eines 
que contribueixen a enfortir les 
institucions que executen aquest 
tipus de col·laboració. En aquest 
sentit, va afegir que aquest any, 
Andorra implementarà amb 
Uruguai el primer mecanisme 

estructurat d’intercanvi d’expe-
riències en cooperació sud-sud.

Cano va recordar que Andorra 
ostenta la Secretaria Pro Tempo-
re de la Conferència iberoameri-
cana, que culminarà el novembre 
del 2020 amb l’organització de 
la 27a Cimera de caps d’Estat i 
de govern iberoamericans. Amb 
el lema La innovació per al des-
envolupament sostenible-Objectiu 
2030, el Principat està treballant 

per potenciar la innovació en 
bene�ci del desenvolupament 
sostenible en les seves tres àrees: 
l’econòmica, la social i la medi-
ambiental; una innovació basada 
en la reducció de la pobresa, les 
desigualtats i el desenvolupa-
ment sostenible. Argentina acull 
la Conferència d’alt nivell 40 
anys després de l’adopció del Pla 
d’acció de Buenos Aires durant 
la Conferència sobre cooperació 
tècnica entre països en desenvo-
lupament. La col·laboració entre 
països del sud, anomenada coo-
peració sud-sud, o amb el suport 
d’un soci del nord, anomenada 
cooperació triangular, és una 
modalitat de cooperació que ha 
anat en augment �ns al punt 
que l’Agenda 2030, un pla d’acció 
que té la voluntat de garantir el 
progrés social i econòmic a tot 
el món i enfortir la pau univer-
sal, reconeix la importància que 
té en l’adopció dels Objectius de 
desenvolupament sostenible.

Andorra participa en la Conferència 
d’alt nivell sobre cooperació sud-sud
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