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3. PLANUL NATIONAL
DE DEZVOLTARE
PND porneste de la premisa de bază a uneid ezvoltari durabile, şi anume, toti mexicanii pot trăi o
viaţă demnă, fără a compromite valorile

patrimoniului pentru generaţiile viitoare. PND stabileşte

obiectivele naţionale şi strategii pentru fiecare din cele cinci domenii ale politicii publice, care se
compune.Zona 4, Durabilitatea Mediului, nu se referă numai la apă,ci si, de asemenea, la păduri şi
păduri tropicale, biodiversitate,la gestionare şi justiţie în problemele de mediu. Planificarea ecologică,
schimbările climatice,deşeuri periculoase ,cercetare ştiinţifică dedicata mediului social,şi educaţiei şi
culturii de mediu. În ceea ce priveşte apa,NPD se concentrează pe protecţia corpurilor de apă atat pe
cantitatea şi calitatea,cat si pe management integrat si durabil al apei , reutilizarea apei, precum şi
creşterea eficienţei utilizării apei în agricultură, pentru a numi doar câteva.
Planul Naţional de Dezvoltare se concentrează pe următoarele cinci domenii de politici
publice:
1. Statul de drept şi al securităţii
2. Economie competitivă care generează ocuparea forţei de muncă
3. Egalitatea de şanse
4. Durabilitate ecologică

Agenda de apă până în 2030
Agenda promovează o viziune pe termen lung pentru viitorul resurselor de apă în Mexic, dincolo de
limitele administraţiilor publice. Pentru cele patru obiective principale (Râuri curate, bazine
hidrografice echilibrate, gradul de acoperire universal şi aşezări în siguranţă de la inundaţii), 14
obiective specifice au fost definite cu perioaa lor de finalizare, astfel încât să se impulsioneze
eforturile depuse de sectorul de apă în Mexic.
Surse documentare:
http://www.conagua.gob.mx/english07/publications/Conagua%20in%20action%20carta%20cor.pdf
Documentare:student masterand: Zanguropulos Gabriela
Corectura si sinteza: asistent urbanist Andreea Popa
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5. Democraţie eficientă şi responsabilă de politică externă
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