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NAIAMAĜATAĜAC TAIAIE NE’ENAUA
HLMA’ NA

Hnqataĝac 24.375. Qaiamaĝareta ye qanataie Naiamaĝataĝac taiaie 
ne’enaua hlma’ na, qataq qaiasaĝaie na iamaĝataĝac hilapegue’ na enauac 
shegaĝauapi. So nerec qo’ollaĝa so nataĝala’api qalapaĝañe so naponaĝac 
hlta’araic uaña ye Rio de Janeiro uetoie so vi’i 1992. Na nerec pa’aguiñe
sochaq ia’aĝatauegue so na’atac qanataie qo’ollaĝa
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HIVITAQTEETEGA

Naua nataĝau’ hlmenaĝac

Qaiauattón ra uo’o ra enec na enauac hlma’a na qataq ra enec na
sonaqtalec qarma’, na naiasheguempi, enauac na shegaĝauapi, na 
hnsallaĝa, na uo’o ra iaguec laiahnec, na paĝaguenataĝanaĝac, na 
maeche nataĝac, na na’ashaĝac qataq ra no’on lo’ogoiaĝac na enaua’ac 
hlma’ naqataq na maeche lataĝau’. 

Iaiamaĝareta na lataĝac na sala’aĝaic shegaĝauapi naquichigueme’ ra 
lapaĝaguenataguec so ua’au lauo’pi, qo’ollaĝa so lamogoñe qalapaĝañe 
so hnqataĝac ra qaio’ogoĝona na uetalec hana maye sapiaqtalec alhua 
qalaĝaye qaiqata na shegaĝauapi ra hnuoteta’a nache qaica ca 
hichiguiaua ra achiquiaĝac, cha’aye qaiaiatetac ra qaio’ogoĝona na 
maye iataqta qaiuen.

Qaiauattón ra qaiaiamaĝatec qataq ra qaio’oĝona na hlma’a na cha’aye 
saqaiet qome  ra qaio’ogoĝona cha’aye qaipi’ia souaĝat ra qaiqui’igui, 
ra qaiuen ra qaica ca machaqca na chalataĝac cha’aye enauac na 
shegaĝauapi hnquictauecpi, nache qailaeque ca lataĝac ra qailo’ogue ca 
ratatega na shegaĝauapi, qataq qaiauota’ae ra nanomteua’a na mayepi 
ra hishet ra ro’ogoĝona na ralaĝaic no’onataĝanaĝatpi chegaqaie ra 
hl`loĝoc na shegaĝauapi.

Qanaiachichigue ye na’aqtac pa’aguiñe:
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ARTÍCULO 1
RA ETAPEGUEC

Ra etapeguec ne’ena hnqataĝac eta’:
• Qaiaiamaĝatec na enaucuetalec na hlma’ na
•  Qanaloie ra achiquiaĝac ra qoianec chegaqaie na lo’ogoĝonaĝat so
ua’au qarhuo’opi
•  Qante’ela ra qaivita ra qaio’ogoĝona na lo’ogoĝonaĝat so ua’au 
qarhuo’opi 

ARTÍCULO 2
NA NA’AQTACPI QAIO’OGOĜOTEGAPI

• ALHUA QANPAĜATEUA’A   Nachena na alhua qaiapoua’a 
qo’ollaĝa qataq qaiaiamaĝatec cha’aye qaiauotaique ra uo’o ca na’aq 
qomé nache qaio’ogoĝona.
• NO’OGONAĜAT RALAĜAIC QAIAUATTÓN   Nache na na 
qaio’ogoĝona ra qanaralaĝat na uo’o na la’aĝashec cha’aye qomé nache 
hishet ra qaio’ogoĝona ca halaiaĝac na ralaĝaic no’onatac. 
• HNDAQA’ HNCOTANEC   Nache na na hndaqa’ uetaie na 
lo’ogoĝonaĝat so ua’au qarhuo’opi.
• CA NAIAMAQTAC HNCOTANEC   Nache na qanqochenaĝat 
naiamaqtac chegaqaña ca maeche lañaĝataqa’ialectaie qoóllaga na 
enauac hlma’ na.
• CA NAIAMAQTAC    Nache na naiamaqtac chegaqaie na hana 
alhua qataq na maeche qoiaañe.
• NE’ENAUA HLMA’ NA    Nache na na iota’a’ uetalec hana alhua, 
na petalec hana alhua qataq na etaĝat le’ec; enauac na iota’a’ hlma’ na.
• HNDAQA’    Nache na na ialega’at uetalec na onolec hnmashec 
qalaĝaye taqa’aen hnuoteta’api.
• NAÑIGUISHEC   Nache na qanallec shegaĝauapi lañiguishec.
• HLMA’   Nache na lapiaqa’ uo’otaq hldaqa’ na uo’o ra nachalataĝac 
uo’otaq na enauc shegaĝauapi.
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ARTÍCULO 6 
HNQATAĜAC RA QAIREN NA QAIO’OGOĜONA 

Naua naiatetega’ enac:
• Qalapaĝañe ca no’on hncuenataĝa yaqto’ nache ca qomé ca io’otegue 
ra qailo’ogue ra qaio’ogoĝonale ne’enaua hlma’ na.
• Na nataĝala’api hishet ra iaiateteguec ca ratatega na qalapaĝañe 
hncuenattaĝana yaqto’ qome nache qaica ca etec ra qaio’ogoĝonale 
ne’enaua hlma’ na.

ARTÍCULO 7 
QAIMETEN QATAQ QAILAPEGUE’

Naua naiatetega’ qaio’ogoĝona na na’aqtac hnqataĝac qo’ollaĝa:
• Qaiaqoiaĝareta ne’enau hlma’ na ra qaio’ogoĝonalo.
• Qaimeten qataq qantela’a ne’enaua hlma’ na yaqto’ qaica ca etec ra 
qaio’ogoĝona qome hivita ca laloĝoqui.
• Qaiauattón na hileuaqchec na nañiguishec nache qailo’oguet 
qaio’ogoĝona na no’ogoĝonaqa’ate ro’ogoĝotega na shegaĝauapi 
iahnaĝanaĝaicpi.
• Ra mashe qanapaĝaguena na qanmitaeque nache qailapeguec qataq 
qaiaiamaĝañe.

ARTÍCULO 8
NAIAMAĜATAQUI

• Na qaiapolec naiamaqtac uo’o ra maeche lataĝac ra qaialapegue’.
• Qalapaĝañe ca ratatega llec ra qailapegue’ na enauac na iota’a’ hlma’ 
na.
• Qaiauo’o ca lataĝac ra qaio’ogoĝona na uetalec hlma’ na, saiqalan ra 
pa’atauo uo’otaq pa’atauegue ra laie ca alhua qaiapotaua’a yaqto’o 
haguetae’ ra himeuo na qaio’ogoĝona uetalec na alhua.
• Qaia’aĝat ca hlma’ na nanaĝanaqa’ qailotaague’.
• Qanataren na hlma’ na uetalec hana alhua ra mashe qauem qataq 
qanataie ca lataĝac ra qaio’onataĝalec na alhua;

• NO’OGOĜONAĜAT HNCOTANEC   Nache na na chegaqaie na 
uo’o ra nachalataĝac, chegaqaie na qoepaq, na shiguiiácpi hlta’araic 
qataq qapi.
• NO’OGOĜONAĜAT HNCOTANEC CHEGOQCHIGUIÑA CA 
MAECHE HLMA’   Nache na ueta’asop na no’ogoĝonaĝat hncotanec 
chegoqtelec ca hndaqa’ hncotanec. 
• CHEGOQCHIGUIÑA NA QAIUEN   Nache na na chegaqa’a 
na maye qaiuen nañiguishec, na maeche qoiañe uo’otaq na maeche 
naiasheguem chogoqtelec ca maeche lañoqo’ alhua.
• NO’OGOĜONAĜAT CHEGAQAIE RA CHALATAĜAC   
Eta’am na qailalec uo’o ca nachalataĝac uo’otaq chegaqaie ca uo’o ra 
nachalataĝac cha’aye nache na qomé na hishet ra qaioógoĝona.
• QAIO’OĜONA NA QAIUEN   Nache na qaio’ogoĝona qaiuen, 
haguetae’ ra enauac qaimata’a’ ra qaio’ogoĝona ne’enaua hlma’ na 
yaqto’ qome ca na’aq nache hishet ra qaio’ogoĝona hltaĝa. 

ARTÍCULO 3 
UA’AUÑE HNQATAĜAC

• Na nataĝala’api hilotague’ enauac na laiepie uo’o ra enec ra maeche 
ro’ogoĝona na alhua qataq  na uetalec hana maye qalaĝaye qata’aen 
ra hntela’a ra haguetae’ iaconegua ca alhua haguetae’ ra maeche 
lalamaĝat.

ARTÍCULO 4
MAECHE HLMA’

Na hnqataĝaco qanataielo qo’ollaĝa hiqaiaĝareta ra:
• Ca loga’ na qaiapoua’a maeche enauac ne’ena hlma’ na.
• Ra qaio’onataĝategalo hishet ra maeche uetoie ca alhua qaiapotaua’a 
eta’am taqa’aen ca haguetae’ ra qaiapotaua’a



Protocolo de Nagoya sobre Acceso y Participación en los BeneficiosProtocolo de Nagoya sobre Acceso y Participación en los Beneficios16 17

ra qanauaĝaiaĝasheguem ca hlma’ na enauac nañiguiyec chegaqauec 
uo’otaq na maeche lañoqo’ na qarma’.

ARTÍCULO 10
NO’0GOĜONAĜAT HAGUETAE’ RA 
SAQPA’A RA PAL TAIAIE NA HLMA’ NA

Naua nataĝau’, maeche ra hishet nache io’ot ra:
• Hilapegue’ qataq ia’añaqchet ra qaio’ogoĝona na maeche qaiauattón 
hlma’ na lo’ogoĝonaĝat ra maeche lataĝac na qom  qa’ ra taqa’en 
qaialecnaĝateuo na ralaĝaec nataĝac
• Hitauan enauac nashegaĝauapi hntaña ca maeche lañoqo’ yaqto’ 
hishet ra iaiamaĝachiguiñe iataqta no’onaĝattelece ca alhua laie qiañe’ 
ra ranaĝalec. 

ARTÍCULO 11
HANOM

Naua naiatetega’ qaiauo’o ca lasheue ra qaio’onataĝalec ca hlma’ ca 
nanaĝanaqa’

ARTÍCULO 12
HNMITAĜANAĜAC QATAQ
PAĜAGUENATAĜANAGAC

Naua nataĝau’ hlmenaĝac qanataie  ye yo’oqchugui hluenaĝanaĝa na 
na’alhua uo’on ra enec

• Qaiauo’o qataq  qailapegue’ ca qaiachaĝatac napaĝaguenataĝanaĝac 
qataq ca paĝaguenataĝanaguec eesa qataq hishet ra qaio’ogoĝona ra 
mashe  qaiauattón, qante’ela qataq qaio’ogoĝona saqaiet na enauac 
hlma’ na qataq na maeche laiepi qataq qaitauan taiaie na yo’oqchuigui 
hluenaĝanaĝa na maeche hlma’ na uo’o ra enec. 

• Qailaique ca llec ra qailapegue’ qataq qaimeten na uo’o na 
nachalataĝac cha’aye qaialecnaaneuo hana hlcat ra ro’onataĝalec na 
hlma’a na qalaĝaye qañe’etapeguet ra talec ca camachaqca chaqaic 
talec na enauac uo’o ra nachalaĝac uo’otaq ra iauota’ai uo’o ca 
camachaqca lalolaĝa na shegaĝauapi.
• Saqanasheneguet hana iaqa’a nañiguishe hagueta’e hlma’ na 
sonaqtaña.
• ARTÍCULO 8J Qaiauattón ra laianec na enauac shegaĝauapi  
cha’aye na mayepi iauattón na lataĝac so lauo’pi ua’aupi nache na 
na’aqtac uo’o ra enec chegaqaie na maye nataĝala’api hilapeguec 
enauac na sonaqtalec alhua higuiaĝanega na qompi yaqto’ hishet 
ra ialectauo ra qanataie ca lataĝac ra qaio’ogoĝona na laianec na 
qompi yaqto’ hiset ra eta’ qata’aen na enauc shegaĝauapi iaiaten ra 
lauatonaĝanaac na qompi.
• Qana’aqtaĝañegue ca ratatega na namaĝasoĝonaĝac qata na 
hnqataĝac  talec na enauac hlma’ n ara qairen.
• Ra qailaec ca eta’am ye art. 7 (Qaiauattón qataq qailapegue) ra 
qaianomeguet ra uo’o ca camachaqca uo’o ca etapeguec taiaie na 
enauac hlma’ na, nache qaio’ot ca namaĝasonaĝac yaqto’ onaĝaic cca 
ratatega ca no’onataĝanaĝac.
• Hntaunaĝanaĝac chegaqaie na maye uo’o ra hlsallaĝa qaiqoiaĝareta 
na mayepi hntaña na alhua iataqta onaĝaic ra lo’onata yaqto’ 
qailapeguec ra lañaĝataĝac na nañiguishec.

ARTÍCULO 9
NAIAMAĜATAĜAQUI CHEGAQAUEC

• Qaio’ogoĝona na naiamaĝataĝaqui taiaie enauc hma’ na qa’ iataqta 
chegoqtelec ca maeche lañaĝataqa’
• Qanauaĝaiaĝasheguem ca hlma’ na enauac hlma’ na, na nañiguishe, 
shiguiacpi qataq na qapi shiguiac qaipaquelec ca lataĝac ca lañoqo’
• Qaio’ogoĝona na ena’am hlma’ na uo’o ra nachalataĝac ra qaipeta’a 
ra yaqta’a hileou yaqto’ qaimeten ra uo’o ca la’añaac
• Qaiauo’ ca lataĝac ratatega na qaio’ogoĝona enauc hlma’ na, na 
meche hlma’ na sonaqtaña uo’otaq ca chegaqauec yaqto’ qailapegue’ 
ra lañaĝataĝac
• Qaiuen ca lachetaqtaĝanaqte hanom halom ca sallaĝanec yaqto’ ishet 
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qalapaĝañe naiamaĝataĝac, iataqta iasateguet na etapeguec na 
artículo, nache iaiamaĝañe qataq/uo’otaq saqalaq ra taiot ca nataĝau’ 
hlmenaĝac ra ro’ogoĝona qataq ca maeche iataĝatega ra ro’ogoĝona 
na qoiañe’ hnloĝoc yo’oqtelec qalaĝaye qaiqata ra hiren na sonaqtalec 
alhua.
• Naua nataĝau’ hlmenaĝac, iauattón ra mashe qananelec na 
nauattonaĝanec qataq na uo’o enec chegoqtoie na naiahnec hishet ra 
ro’ogoĝona na etapeguec ne’ena qalapaĝañe iamaĝataĝac, hitauan ra 
mashe ratatega hnqataĝac taiaie na shegaĝauapi legislación nacional 
qataq ra enec= derecho hntauata’ na uetalec na alhua yaqto’ na maye 
enecpi= derechos qaitauan qataq haguetae’ ra sanasheneguet ca 
etapeguec ne’ena qalapaĝañe iamaĝatagac   

ARTÍCULO 17
IAIATENAĜANEC

• Naua nataĝau’ hlmenaĝac IAIATENAĜANEC enauc na shegaĝauapi 
ra qaio’ogoĝona na uetalec hlma’ na taiaie ra hluenaĝanaĝa na hlma 
na uo’o enec. 
• re’era iaiatenaĝanec ialecneuo na enauc ra no’onatac, na 
hnmitaĝanaĝac eesa qataq hitauan ra uo’o ca hlsallaĝa na shegaĝauapi 
taqa’en ra iaiatenaĝanec ca paĝaguenaĝac, naianec maeche lamogoñe  
qalaĝaye taqa’aen na hnloĝoc yo’oqtelec, qaimeten ye uetalec 
nerec 1 chegaqaie artículo 16. Taqa’aen ishet ra qañe’egiuelaĝat ca 
nauattonaĝanaĝac ra qairo’ogue ca qoioqtegue alhua.

ARTÍCULO 18
HLTAUNAĜANAĜANEC RA NAIANEC EESA QATAQ 
RA HNLOĜOC YO’OQTELEC

• Naua nataĝau’ hlmenaĝac hitauan na naiahnec sala’aĝaic qataq na 
hnloĝoc yo’oqtelec yaqto’ hishet ra qaio’ogoĝona ne’ena hlma’ na 
hnqataĝac taiaie na shegaĝauapi qataq na hltaunaĝanaĝac na maeche 
hm`ma’ na’a.
• Naua nataĝau’ hlmenaĝac qaiachaĝan qataq qaio’ot ca lataĝac 
ra qaio’ogoĝona na hnloĝoc yo’oqtelec chegaqaie ra laianec so 

ARTÍCULO 13
PAĜAGUENATAĜANAĜAC QATAQ 
HLCUENATAĜANAĜAC NA SHEGAĜAUAPI 

Naua nataĝau’ hlmenaĝac

• Qaio’ogoĝona na uetaie na na’aqtaĝanaĝac (medios de información), 
qataq na ialectaua’ na naianec.

ARTÍCULO 15
HNVIRAĜAC RA QAIO’OGOĜONA NA HNCOTANEC 

• Qaiauattón ra uo’o ra enec na shegaĝauapi ra ro’ogoĝona na 
iataqta hihuen  uetalec na hlma na sapiaqtalec alhua taqa’en hihuen 
na nataĝala’pi ra hihuhlec qataq iasaĝaie ye hnqataĝac taiaie na 
shegaĝauapi.
• Ra qaivireua’a na “qaio’ogoĝona hntanec” (recuros genéticos) hishet 
ra qaitaĝaiapigui chogoqtoielo naua nataĝau’ hlmenaĝac cha’aye 
nache na na ianec na no’onataĝanaĝac, qalaĝaye taqa’aen naa maye 
io’ot ca etapeguec
• Naa maye naua nataĝau’ hlmenaĝac hnpogoĝonapeguec ra 
ro’ogoĝona qataq io’ot ca hlmitaĝanaĝac eesa chegoqtoie na 
qaio’ogoĝona hntanec maeche ianec naua nataĝau’ hlmenaĝac uo’taq 
ue’e caua hll´lla nataĝau’ hlmenaĝac taqtaq hntauata’, qataq ra ishet 
ra ialectrau’a

ARTÍCULO 16
HNVIRAĜAC TAIAIE NA HNLOĜOC YO’OQTELEC= 
conocimiento que se lleva a la práctica QATAQ TAIE NA 
HNLOĜOC QOIANEC= conocimiento que se recibe

• Ne’enaua nataĝau’ hlmenaĝac, iauatton na hnloĝoc yo’oqtelec ra 
ialectauo taqa’aen na hnca’alaĝa yo’oqtelec, qataq ra qaio’ogoĝona 
na hnloĝoc yo’oqtelec eta’am taqa’aen ra hnloĝoc qoianec hishet ra 
iataqta qanayectelec yaqto’ hishet ra qaivi’ ca qoietapeguec ne’ena 
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ARTÍCULO 24
ONATAĜANAĜAQUI

Eta’ ra lo’onataĝanaĝac:
• Rataia’aguet na laiepi nache raáqtaĝanem ca ratatega na no’onatac, 
ye artículo 23 iataqta ia’aĝachuguiñe ca lataĝac ra no’onataĝanaĝac.
• Ialemaĝattelec ca no’onatac qaiamaĝalec
• Ia’aĝachuiguiñe na mashe himat lo’onatac yaqto’ qome ca na’aq 
nache qaica ca quetapeguelec na no’onatac mashe qanataie qo’ollaĝa
• Nacone’ ca onataĝanaĝaquipi chegaqauec yaqto’ no’on ca taia’ague 
ca maye qalapaañe no’onatac.

ARTÍCULO 25
NA LAPAĜAGUENATAĜANAĜAC NA SHEGAĜAUAPI 
IAGUEC RA LAIANEC

Yaqto’ enauac na no’onatac mashe qanaiachichigui so na’aq, 
qanapaĝaguena ne’ena maye qoieñe hnqataĝac qalaĝaye qata’aen 
qaialecnaĝaneuo ca shegaĝaua uotaique hrtaunaĝan
Na hnataĝaiagaqui

• a) Ianec ra qanaloqten qataq ra qanapaĝaguena na hlma’ na
• Iaiamaĝatac ca laloqnaĝanaĝac na maye uo’o ra hl´loĝoc yaqto’ na 
hnqataĝac hishet ra uo’o ca enec.
• Iaqaiaĝareta na no’onataĝanaĝat na maye hlcat cheta’ague ra 
qaiauattón naie na na’aq souaqtaie yaqto’ hishet ra qailapegue’ qataq 
qano’onaĝata na maye nañiguishec qaiapotaua’a cha’aye qanteltega.

ua’au hnuo’pi qataq naiahnec lamogoñe, naua nataĝau’ hlmenaĝac 
qaiachaan taqa’aen ra hntaunaĝanaĝac napaĝaguetaĝanaĝac qataq ra 
laponaĝac na sanqalaate’ na naianec

ARTÍCULO 19
NO’ONATAĜANAĜAC CHEGAQAIE RA HNCA’ALAĜA 
YO’OQTELEC QATAQ RA NAIE RA QAIATAĜATEGA

• Ne’enaua nataĝau’ hlmenaĝac ro’ogoĝona na hnqataĝac, na 
no’onataguec uo’otaq na hntaunaĝanaĝac, ca maeche iataĝatega, 
yaqto’ hishet ra ia’añaĝattelec ra hnuanaĝaneuo na hnmitaĝanaĝac 
taiaiae ra qanapaĝaguena ra hnca’alaĝa yo’oqtelec, chogoqtoie 
na mashe enauac uo’o na lo’onatac, yaqto’ hitauan na qamittac 
no’ogoĝonaĝat hncotanec naianec.
• Ne’enaua nataĝau’ hlmenaĝac ia’aĝat qataq hilagaĝatec re’era 
achiquiaĝac, chogoqtoie na mashe enauac uo’o na lo’onatac, taiaie na 
hishet ra iauo’o ca hnca’alaĝa chegoqtolec na no’onatac hntanec.
Re’era hnviraĝac iataqta qanaiachichigui
• Ne’enaua natagau’ hlmenaĝac qanapaĝaguena ra hnuenaĝanaĝa 
qataq ca etapeguec na hnqataĝac ra io’otegue ca llec iaiamaqchiguiñe, 
qaipacapegue’ ca nasataĝac, ra ianec ra hnuaqiaĝac qataq ra 
qaio’ogoĝona  na camachaqca uo’o ra nachalaĝac chogoqtoie na 
no’onatac hnca’alaĝa qalaĝaye na maye hishet ra qaivita’aguet yaqto’ 
qaiaiamqĝattec yaqto’ saqaiet ra qaio’ogoĝona na uetalec hlma’ na. 

ARTÍCULO 20
NA CHEAGAQAIE NA HANOM

• Ne’enaua natagau’ hlmenaĝac iasat ra ianec, ua’auñe hnsoĝonapega’, 
ra qoianec haca hanom talec na no’onatacpi iataqtegue ra hivi’ na 
etapeguec ne’ena iamaĝataĝac, cha’aye iaiamaĝareta  na qalapqĝañe 
no’natac, na qaia’auaĝañe qataq na  qaiachaĝan no’onatac talec enauc 
shegaĝauapi
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HNQATAĜAC LE’ENAĜAT NAGOYA TAIALEC 
NA NO’ONATAĜANAĜAT CHEGAQALEC 
HANA ALHUA QATAQ RA TAIA’AGUE NA 
MAYE RA QAIO’OGOĜONA QANAYECTELEC 
RA HNQATAĜAC TAIAIE NA ENAUAC 
NE’ENA HLMA’ NA

NEREC QATAQ LAIE YE HNQATAĜAC 

Ua’auñe na’aqtac

Na hnqataĝac taiaie na enauac hlma’ na uaie so 5 de junio so vi’’ 1992  
uaña so hntaĝaiaĝac qaitaqtapigui na sonaqtalec qarma’ alhua nache so 
29 de diciembre so vi’i 1993 nache hipacchiguiñe na hnqataĝac. Onolec 
ne’ena hnqataĝac hilapegue’ na hlma’ na. Naua tresolqa hlqataĝac na 
hntaĝaiaĝac nache taia’a ra qantela’a na hlma’ na enauac na uetalec 
an alhua, na no’ogoĝonaĝat qataq qaiqocha’a na shegaĝauapi iataqta 
hiqocha’a na hlma’ na qaio’ogoĝona nanaĝanaqa’

Qalaĝaye onolec ye’eye pa’atec hnqataĝac iataqta qaiuen, qo’ollaĝa uaña 
so naponaĝac (Johannesburgo, so vi’i septiembre de 2002) qaiaĝasop 
so naponaĝac ra qaitaĝaiapigui na hlma’ n ara hishet ra na qanalaie 
no’ogoĝonaĝat . Naua naiatetega’ cheta’ague ra isateguet ye hnqataĝac 
uaña qo’ollaĝa so vi’ i 2004, iamaq so nallipi ra qaitaĝaiapigui ra enauac 
na iaqa’a na chegaqa’ague ishet ra eta’ hrcoyeguenataĝan ra iauotaique 
ro’ogoĝona na uetalec na hlma’ na ye 15 qataq ye 8 j nache iataqta 
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HNQATAĜAC LE’ENAĜAT NAGOYA TAIALEC 
NA NO’ONATAĜANAĜAT CHEGAQALEC 
HANA ALHUA QATAQ RA TAIA’AGUE NA 
MAYE RA QAIO’OGOĜONA QANAYECTELEC 
RA HNQATAĜAC TAIAIE NA ENAUAC 
NE’ENA HLMA’ NA

Na Naiatetega’ uetalec na hnqataĝac
Cha’aye na naiatetega’ qaitaaiapigui qo’ollaĝa ne’ena “hnqataĝac”,
Hicunata na enauac ialectaua’a na hnqataac ra hishet ra qaio’ogoĝona 
ye maye hnqataĝaco tresolqa ye iataqta qaipactagueto uetalec ne’ena 
hnqataĝac.

Qaipaquelec ye ence na’aqtac ye maye quetelec na nataĝala’api ra 
qanataie ne’ena hnqataac

Qaicuenata ye artículo 15 uetalec na hnqataĝac

Qaicuenategue ra hishet ra qaio’ogoĝona na ralaĝaic no’onataĝanaĝat 
yaqto’ qaimeten qataq qanapaĝaguena na uetalec ne’ena uetalec hlma’ na, 
ye na’aqtac hnqataĝac uetaie ye artículos 16 qataq 19 uetaie ne’ena nerec 
hnqataĝac.

Qaiauattón na hlcuenataĝa na shegaĝauapi ra ro’ogoĝona na uetalec 
ne’ena hlma’ na nache qaiauo’o ra lataĝac ra qantela’a  ra qaio’ogoĝona na 
uetaie na hlma’ na 
Qaimeten ra hlta’araic hltaunaĝanaĝac ne’ena hlma’ na, iauo’o ra 
hnquiga’ac ra nachoĝoyec uetaie ne’ena vi’iye uetaie na na’aĝa’ate 
souaqtaie

ia’aĝachiguiñe ra lataĝac ra qairen na uetalec hlma’ na
Qo’ollaĝa qaimat so seis vi’iye, so 29 de octubre de 2010, asó hivita 
décima naponaĝac uetoie so hntaĝaiaĝac, nache na hnqataĝac uaña ye 
alhua le’enaĝat Nagoya, Japón, nache qaiaiamaĝareta ra hnqataĝac taiaie 
ra qaio’ogoĝona ne’ena hlma’ na qataq ca ratatega ra qaio’ogoĝona na 
mayepi, na iota’a uetalec ne’ena hlma’ na.

Na hnqataĝac iataqtelec uetaña ye tercer hlqataac cha’aye hiqachigui ra 
qaialemaĝata ca qaiamaĝague ne’ena qaio’ogotega uetalec na alhua taiaie 
na shegaĝaua ranaĝatac qataq na hrshenaĝana na qaooiañe nañiguishec 
Dosolqa na iataqta hipaquelec na naiatetega’ ra qaipaquelec na hlqataĝac 
taiaie  na uetalec ne’ena hlma na. 

Ne’ena hnqataĝac ra qaiauotaique ra qaipaquelec cha’aye nache na qom’e 
ra hilapegue’ ca na’aq na maye naiatetega’ qaiauotaique ra qaio’ogoĝona 
na no’onatac uetalec ne’ena hlma’ na. 

Nache eta’am ra etapeguec ne’ena hnqataĝac taiaie ra laianec na 
qompi cha’aye qaitauan ca alhua hntaña na qom taqa’aen hishet ra 
qaio’onataĝalec na alhua qalaĝaye qaipaquelec so lauatonaĝanaac so 
ua’au qompi. 

Ra qaio’ogoĝona na no’onataganĝac qataq na lauattonagac na qompi, 
qataq ra qanolochigui ra nauattonaĝanaĝac, ne’ena hnqataĝac iauo’o ca 
hl’lgaĝayec enauac na shegaĝauapi cha’aye qantauañegue ra qantela’a ra 
qaio’ogoĝona ne’ena hlma’ na. 
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Qaiauattón na lo’onatac chegoqtegalo hntaĝaiaĝac taiaie  Re’era 
hnviraĝac iataqta qanaiachichigui na achec
Qantoueta’ac ra lo’onataĝanaĝac ra hisallegue na laiepi ra ro’ogoĝonalo 
naua chegoqchiguiña re’era hnquia’ĝac qataq na nanaĝanaĝac  taqa’aen 
ne’ena naiamaĝataĝac nacone’ re’era qoietapeguec.
Qaiauattón na lo’ogonaĝat na shegaĝauapi ialectaua’a ra hnviraĝac 
qatac ra ialectaua’a ra achiquiaĝac no’on ra naiateta’ yaqto’ qaivira ra 
etapeguec ne’ena iamaĝataĝac. 

Qaicuenata’a ye la’aqtac ye art’iculo 8j) uetaie ne’ena iamaĝataĝac taiaie 
ra naianec lamogoñe ra ro’ogoĝona na naianec yo’oqtelec qaicotan qataq 
ra qaimetec ra yo’oqchigui nauattonaĝanaĝac 

Ra qaichemaĝatega ne’ena no’ogoĝonaĝat qaicotan qataq ra naianec 
lamogoñe, chegaqaie na  hlma’ashec na shegaĝauapi qataq ra uo’o ra enec 
na laianec lamogoñe yaqto’ qaiaiamaĝattec enauac ne’ena hlma’ na yaqto 
saqaiet ra qaio’ogoĝona qataq qailaeque ca lataĝac ra nachalataĝac na 
shegaĝauapi hlma’ na

Qaiauattón na io’ota’a’ lataĝacpi na hlmashec na shegaĝauapi uo’o ra 
lauattonaĝanaĝac lamogoñe uetaie na no ‘ogoĝonaĝat hncotanec. 
 
Iaiateta ra enec ra iauattón na maye shegaĝauapi  ueta’asop na 
nauattonaĝanaĝac lamogoñe nacone’ na no’ogoĝonaĝat hncotanec maeche 
uetaie  na hlma’ashecpi talec na maye maeche hlma’ashec

Qaiauatton  taqa’aen na chaqrata onolec na mayepi alhuapi uo’o ra 
lauattonaĝanaĝac lamogoñe   lapota’aguet na yo’oqtelec hncotanec, na 
maye qaia’aĝatac, uotaq qaiaiatetec, iachaĝatac ra lamaic na maeche 
lataĝac ra qaiaiamaĝatec qataq ra qaio’ogoĝona saqaiet na uetalec enauac 
hlma’ na
Qaianoma’a ra iataq qaiachaĝatac chegaqaie na hlqataĝac na shegaĝauapi 
ra uelec ra enec na hlma’ le’ec na shegaĝauapi   

Hipagaĝaqchichiguiñe ra qaica ca naĝattapeguet  na hnqataĝac uetalec na 
naiamaĝataĝac cha’aye haguetae’ sairén ra enec na hlma’ na shegaĝauapi.

Qaimeten ra hishet ra qantauñegue ra qaio’ogoĝona na uetalec ne’ena 
hlma na.
Qaiauattón ra uo’o ra enec na uetalec ne’ena hlma’ na nache qantela’a

Qaiauatton taqa’aen ra uo’o ra enec ra qaitaĝaiapigui ra qaio’ogoĝona na 
hlma’ na
Qaiauatton taqa’aen ca ratatega na qaio’ogoĝotega hlma’ na nache 
qaipactague’e hana aló ra ialegueua’a na hntaĝaiaĝac cha’aye taqa’aen 
uo’o ra enec ra hilapeguec qataq hntela’a na hlma’ na

Qaipaquelec ra qaitauan ca etapeguec ne’ena hnqataĝac 

Qaiauattón ra uo’o ca ratatega ne’ena qaio’ogoĝotega uetalec na hlma’ 
na qataq ra laianataĝanaĝac na shegaĝauapi na meche lañoqo’ na 
alhua sapiaqtalec qalaĝaye qata’aeen ra qaiqocha na naianec lla’ac na 
shegaĝauapi chegaqauec.

Qaiauattón ra uo’o ra enec na hlma’ na cha’aye nache na na iauo’o na 
hnquia’aĝac yaqto’ enauac na shegaauapi haguetae’ ra hame na sano’on 
cha’aye hishet ra nala’aguet naua hlcheco naia’a ana alhua.

Qaiauattón ra lataĝac na mashe qoiañe nache hishet ra eta’ qaitauan ra 
iataqta onaĝaic ca lañaĝataĝac.

Qaiauattón ra hntauna’ na na’alhua ra qaio’ogoĝona na hntanec taiaie ra 
hnqui’aĝac qataq ra nanaĝanaĝac, eta’am ra maeche lataĝac yaqto’ uo’o ra 
hnquiaĝac na enauac alhua qataq ra saqaiet ra uo’o ca nañiguishec yaqto’ 
qaica ca nachoĝoyec qataq ca hlquigaĝac na alhua, qataq qaiauattón  ca 
hlqataĝa so na’aqtac qanatie taiaie na no’onataĝanaĝat chogaqaie na 
hlcomshec na enauac ñañiguishec qanallec qataq na hilotague’ no’onatac 
hncotanec taiaie ra hnquia’aĝac qataq nanaĝanaĝacueta’a na FAO 
(hnquia’aĝac- nanaĝanaqa’) 

Qaiaiatetegue ra lataĝac uetalec ye hnqataĝac ia’agat ra natanataĝanaĝac 
(2005) chegaqaie añe Organización Mundial de la Salud (Hilapegue’ ra 
qaica ca nalolaĝa) qataq ra uo’o naq enec ra qaivireua’a ra qaivita’aguet 
ca nalolaĝa na shegaĝauapi yaqto’qanaiamaĝateguet taq ca lataĝac 
yo’oqchuigui natanataĝanaĝac taiaie na shegaĝauapi.
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ARTÍCULO 1
A ETAPEGUEC

• Ra etapeguec ne’ena hnqataĝac qaialecneuo qataq qanacochigui ra 
achiquiaĝac chegaqaie na no’onatac hncotanec,  taqa’en qanqolaĝachigui 
na no’onatac hncotanec qataq hishet ra qoianec chogoqtoie ra no’onatac, 
qaipactelec ra enec na no’ogoĝonaĝatpi cha’aye naeche uo’o na lasheue, 
yaqto’ qanpaĝalec saqaiet na enauac hlma’ na

ARTÍCULO 2
NA’AQTACPI QAIO’OGOĜONA

Ye artículo 2  uetaie ne’ena naiamaĝataĝac ia’aĝachiguiñe ra 
qaio’ogoĝona talec na hnaqataĝat.
Taqa’aen, ra etapeguec na hnqataĝac:

(a) Ra naaie “hltaĝaiaĝac naua nataĝau’’” naie ra Na’aqtaguec naua  
nataĝau’ hlmenaĝac ;

(b) Eta’ “Naiamaĝataĝac”  naaie ra qanaiamaĝalec ne’ena enauac 
uetalec na alhua uo’o ra nachalataĝac 

(c) Eta’ “qaio’ogoĝona na no’onatac hncotanec” qaiaiateteguet ra 
naie na mitaĝanaĝac qataq ra no’onalec na lo’onatac taia na ialega’ 
no’onatac hncotanec qataq/uo’otaq ialega’ na na’ayiñi epaqpi , ye 
artículo 2 ia’aĝachiguiñe ca etapeguec ne’ena iamaĝataĝac 
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hnaqataĝac, chaqrata ra hitauan ra qoietapeguec uetaie ne’ena 
niamaĝatĝac qataq ne’ena hnqataĝac 
3. Ne’ena hnqataĝac nacone’ ca hll`lla hnqataĝac chegaqauec, chegaqa’a 
ca nataĝa’ala’api. Iataqta qailotelec re’era no’onataĝanaĝac cha’aye qaiuen 
ra qaio’ogoĝona qataq qaiauttón ne’ena hnqataĝac

4. Ne’ena hnqataĝac nache na no’ogoĝonaĝat chegaqaie ca achiquiaĝat. 
Ra uo’o ca chegaqauec uotaique ro’ogoĝona ne’ena hnqataĝac chegaqaie 
na achiquiaĝac qata iaiamaĝareta ca etapeguec ne’ena naiamaĝataĝac 
qataq na hnqataga’, nache hishet qaio’ogoĝona na uetalec na hlma’ na

ARTÍCULO 5
NANOMTAUA’A RA QOIANEC CA ACHIQUIAĜAC

1. Chegoqtelec ye artículo 15, nerec 3 qataq 7, uetaie na hnqataĝac ra 
chegaqaie achiquiaĝac, hnche eta’am ra qaimen ne’enapi, hnche eta’a 
ra qancolaĝachigui na lasheue ca no’onatac chegoqchiguiña ca maeche 
hlma’ alhua uo’otaq iaconeua’a ca no’onatac hncotanec qataq na maye 
qaianomta’a, qaiaiamaĝareta qataq qanacochigui. 

2. Ca nataĝau’ ro’onataĝana ra maĝasoĝonaĝac, cam etec, hilochigui 
ca achiquiaĝac chegaqaie na no’onatac hncotanec uetalec na shegaĝaua 
hlma’shec qalaĝaye hilotelec na namaĝasoĝonaĝac talec na shegaĝauapi 
ra uo’o ra enec maeche chegoqtoie ca hlma’ashec na shegaĝauapi, 
qanalochigui ra na’achiquiaĝac na shegaĝauapi cha’aye mashe 
qanaiachichigui 
  
3. Qaio’ogona ye nerec 1 , ca nataĝau’ ro’onataĝana ra maĝasoĝonaĝac, 
cam etec.

4. Ra achiquiaĝac hishet ra uo’o ca halom nachetaĝat uo’otasq qaca.

5. Ca nataĝau’ ro’onataĝana ra maĝasoĝonaĝac, cam etec, yaqto’ 
que’eca chetaĝat uo’otaq achiquiqĝac hishet ra talec na hlma’ashec 
na shegaĝauapi  cha’aye qaio’ogoĝotega na naianec lamogoñe. Re’era 

(d) Eta’ “Hnca’alaĝa yo’oqterlec”, ye artículo 2 nache ye maye 
ia’aĝachiguiñe ca etapeguec ne’ena Hnqataĝac, qaiaiateteguet ra 
ralaĝaic na no’ogoĝonaĝatpi ra qaimeten na uo’o ra hlca’alaĝa, uo’otaq 
na chegaqaie, yaqto’ qaio’ot uo’otaq qanchemaĝañe ra lataĝac na 
no’onataĝanaĝat.

(e) Eta’ “chegaqaie” naaie ra ialega’ ra maeche lataĝac  na uetalec na 
alhua  chegaqaie na no’onatac hncotanec

ARTÍCULO 3
HLMA’

Ne’ena hnqataĝac talec na no’onatac hncotanec uetaie ye artículo 15 
uetalec ne’ena iamaĝataĝac qataq ra achiquiaĝac chegaqaie ne’ena 
no’onatac. Ne’ena hnqataĝac   talec taqa’aen na naianec lamogoñe  
ialectaua’a na no’onatac hncotanec qaiaiateteguet ra iamaĝataĝac taqa’aen 
qaiaconeguet naianec   

ARTÍCULO 4
QANAIACHICHUI NA NO’ONATAĜANAĜAC TAIAIE 
NA SHEGAĜAUAPI

1. Ra etapeguec ne’ena hnqataĝac saishet ra ie’egueta’ ra enec qataq ra 
namaĝasoĝonaĝac chegoqtegalo,qalaĝaye qaiqattega ra qailo’ogue qatq 
qaiaiamnaĝattec na enauac na uetalec hlma’ na. Ne’ena nerec saishet ra 
napacapeguelec ne’ena hnqataĝac qataq ca qanaiachichigui na’aqtacpi 
hll`lla. 

2. Qaica ca hnlaĝañe ne’ena hnqataĝac qataq saishet ra uo’o ca 
hn`naĝatapeguet re’era etapeguec naua nataĝau’, ialegueuo na hll`lla 
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ca etapeguec ca nasataĝac qataq ra nomteuo na hlma’ashec na 
shegaĝauapi cha’aye ro’ogoĝona qome na no’onatac hncotanec   

 (i) Qaitaĝaiapigui ua’auñe qataq qaiauo’o ca hlraqa’ yaqto’    
iataqteugue ca qoietapeguec uetalec ca nerec

(ii) Ra eta’ ra nanomteua’ na achiquiaĝac qataq ra enec na maeche 
laianec.

(iii) Ra chegaqalec ro’ogoĝona ra uo’o qataq, 

(iv) Ra qaia’aĝatac etapeguec, ra uo’o.

ARTÍCULO 7
QAIAUATTÓN RA NAIANEC LAMOGOÑE 
IALECTAUO NA RALAĝAIC NO’ONATAC 

Quetelec na hnqataĝac taiaie na shegaĝauapi, ca nataĝau’ maeche ca 
qaiataĝateugue ra qaiaiaten ra nauattonaĝanaĝac lamogoñe na maye 
ialectauo taqa’aen na ralaĝaic no’onatac.
 

ARTÍCULO 8
QAIPAGAQTETELEC YE QOIETAPEGUEC

Ra qaio’ot qataq ra qaio’onataĝana na hnqataĝac taiaie  na shegaĝauapi ra 
nomteua’a ca achiquiaĝac, naua nataĝau’:

(a) Iachaĝan ra io’ot ra hntotalec na mitaĝanaĝac yaqto’ hitauan ra 
qaiaiamaĝatec qataq saqaiet ra qaio’ogoĝona na chegaqaie na enauac 
hlma’ na, qaiataĝareta na alhua uo’o ra hlsallaĝa,  cha’aye hitauan 

na’achiquiaĝac na shegaĝauapi  mashe qanaiachichigui .  

ARTÍCULO 6
HNVIRAĜAC RA QAIO’OGOĜONA NA HNCOTANEC

1. Hlca’ataĝarelec na enec na no’onatac hncotanec qataq na hnqataĝac 
taiaie na shegaĝauapi uo’otaq na namaĝasoĝonaguec talec ra qaivireua’a 
na achiquiaĝac, na no’onatac hncotanec yaqto’ hishet ra qaio’ogoĝona 
qalaĝaye saqaiet ra naiateta’ naua nataĝau’ na meche chogoqchuiguiña 
hlma’

2. Quetelec re’era hnqataĝac, naua nataĝau’,  naiateta’ taq qaiasateguet 
ra qaio’ogoĝona na no’onatac hncotanec qalaĝaye ne’ena no’onatac 
iataqtqgue.

3. Quetelec  ye  nerec 1, naua nataĝau’, ra mashe qaiasateguet nache 
hipacteleguete na namaĝosonaĝac, talec ra

(a) Yo’oqta  ra qantetacot cha’aye ro’ogoĝona ra maĝasonaĝac taiaie ra 
achiquiaĝac

(b) Qaipacteleguete naua lataĝaco ra qaio’ogoĝona na no’onatac 
hncotanec

(c) iaiahnataĝanaĝan ra qaiquiguiaique ca nasataĝc ra uo’o na qoianec

(d) Ca nataĝala’ hilotague’enauac na shegaĝauapi ianec ca lasataĝac 
iataqtegue uetalec ca nerec 

(e) Ra mashe qoianec na nasatagac iataqtegue ra qaiasheta qataq 
ra mashe qanasachigui nache qaia’aĝateuo ra qananomchigui ca 
achiquiaĝac

(f) Qaipacapegue’ na iamaĝataĝac talec na shegaĝauapi    
       
(g) Ca ratatega qataq ca hlqataĝac taiaie na shegaĝauapi ia’ariñi 
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ARTÍCULO 11
HNATAUNEC NA CHEGAQAUEC

1. Ra chegaqauec na no’onatac hncotanec taia na na’alhua ne’enaua 
nataĝau’, nache na maye hntauna’ , cam etec, na hlma’ashec na 
shegaĝauapi nche taqa’en qanonomta’ ra qaio’ogoĝona na hnqataĝac

2. Ra lappa na hlma’ashec na shegaĝauapi qaio’ogoĝotega na naianec 
lamogoñe, naua nataĝau’ nache hntauna’, cam etec,   , na hlma’ashec na 
shegaĝauapi nche taqa’en qanonomta’ ra qaio’ogoĝona na hnqataĝac

ARTÍCULO 12
NAIANEC LAMOGOÑE HIQOTA’AGUET NA 
NO’ONATAC HNCOTANEC

1. Hipactelec era nanetañe hnqataĝac, naua Nataĝau’, quetelec na 
naiamaĝataĝac na shegaĝauapi, cam etec, ra ca iataĝatega na naianec 
lamogoñe hiqota’aguet na no’onatac hncotanec

2. Naua nataĝau, hiiaĝaneuga na hlma’ashec na shegaĝauapi, nache 
hilaeque ca lataĝac ra ra’aqtaĝanem na uo’o na hlshenaĝanaĝat lamaĝa ra 
iaiaten na naianec lamogoñe hiqota’aguet na no’onatac hncotanec, nache 
ra’aqtaĝatem ca lataĝac ra lo’onataĝanaĝac chegaqaie ra achiquiaĝac.

3. Naua nataĝau’ qailaique ca lataĝac ra hrtaunaĝanaĝan, chegoqtoie na 
hlma’ashec na shegaĝauapi, qaialecneuo na alpi.

(a) Hnqataĝac chegaqaie na shegahuapi  uattonaĝanaĝaicpi lamogoñe 
qataq nomtaua’a ra achiquiaĝac chegaqaie na naianec

(b) Que’eca shegaĝaua uotaique iaconeguet ca naianec lamogoñe 

na mitaĝanaĝac ra hagueta’ ra qaimen, cha’ qaiueun ca naie que’eca 
mitaĝan

(b) Hivita’aguet na nalolaĝa hishet ra talec na shegaĝauapi, shiguiacpi 
uotaq nañiguishe. Naua natau’ hiuen ra uelec ra iauattón no’oĝonaq 
hntanec qataq qayalecneua yaqto’ saqañaq

Qaipiia’a na no’onatac hncotanec talec na hnquia’aĝac qataq na 
nanaĝanaqa’  

ARTÍCULO 9
QANTELA’A NA IAMAQTAC QATAQ RA SAQAIET RA 
QAIO’OGOĜONA

Naua nataĝau ra’aqtaĝanem na menaĝaicpi qataq na maye uo’o na queua’a 
ra qanalochigui ye achiquiaĝac chegaqaie na no’onatac hncotanec yaqto’o 
saqaiet ra qaio’ogoĝona. 

ARTÍCULO 10
QANACOÑEGUE YE ACHIQUIAĜAC

Naua nataĝau’ qanaiachichigue ra qananomta’a ca achiquiaĝac, qalaĝaye 
iataqta qaimetetac ra qoinanec ra achiquiaĝac na chegaqaie na no’onatac 
hncotanec chegaqaie na anianec lamogoñe.  Na uo’o na hrshenaĝana 
nache qancolaĝachui ra achiquiaĝac chegaqaie na enauc hlma’ na. 
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 3. Onolec ca qaiasaĝalec ca lataĝaco na nataĝala’api sanqalat qaiachaĝan 
naua lataĝaco qataq Nataĝala’pi sanqalate’ na lo’onatac 

4. Naua nataĝau’ hishet ra hicoyenegueua’a na qaio’onataĝatapeua’a 
ra ro’ogoĝona na uetalec ne’ena hnqataĝac. Ra lappa na qaiamaĝauo 
nataĝala’api sanqalat, nache qalcaua’a ca nataĝala’ iataqta iauatton ra 
ro’ogoĝona na no’onatac hncotanec, lo’ogoĝonaĝac so ua’au qarhuopi.  Ra 
qanaralaĝat ca nataĝala’ nache qaicoyeguen na qaio’onataĝatapeua’a.
  
5. Na qaio’onataĝatapeua’a hicoyeguen, ne’ena na’aqtaĝanaĝac uetalec ye 
párrafo 4 chegaqaie ra mashe qanaiachichigui achiquiaĝac

ARTÍCULO14
QANACOCHUIGUI  RA NA’AĜAIAĜAC QATAQ 
QANANOMCHUIGUI NA ACHIQUIAĜAC

1. Qaia’añe ca hntaĝaiaqui qaia’aĝat ra qanacochuigui  ra na’aĝaiaĝac 
qataq qananomchuigui na achiquiaĝac, ena qaia’aĝatalec uetalec ye 
párrafo 3 hntaie ye artículo 3 uetalec ne’ena hnqataĝac uetalec na 
Hnqataĝac

2. Qaica ca qoioñegue na’aqtaĝanaĝac, naua Nataĝau’ hiroua’a ñe 
uetaua’a na na’aĝaiacpi ra ia’aĝatec ca achiquiaĝac uetalec ne’ena 
hnqataĝac, hnche eta’am ca lasataĝac naua Nataĝau’ ialectaua’a ne’ena 
hnqataĝac. Na ialectaua’a na na’aqtaĝanaĝac.

 (a) Ra lataĝac na iamaĝataĝac ia’aĝat ra qaianomchigui na  
achiquiaĝac 

 (b) Na’aqtaĝanaĝac iachaĝan na lataĝaco taiaie na nataĝala’ uo’otaq 
nataĝala’api sanqalat.

 (c) Ra hrcoyeguenataĝanaĝac iataqalec ra maye qoiañe’ ca maye 
qanaiachiguigui. 

nache ua’auñe hnque’etaĝan quetelec ra nasataĝat mashe qanaiañegue.

(a) Hicatapiguiñe’ ra qananomchigui ra achiquiaĝac chegaqaie na 
naianec lamogoñe ialecta’aguet na no’onatac hncotanec lo’onatac so 
ua’au qaruo’opi.

4. Naua nataĝau’, ra qaio’ogoĝona na hnqataĝac saishet ra qaiapota’aguet 
ra maeche lataĝac ra qaio’ogoĝona na no’onatac hncotanec lo’onatac 
so ua’au qaruo’opi uetaie na hlma’ashec na shegaĝauapi iataqaalec ca 
etapeguec na iamaĝataĝac.

ARTÍCULO13
QAIACHAĜAN NAUA LATAĜACO QATAQ 
NATAĜALA’PI  SANQALATE’ NA LO’ONATAC 

1. Na nataĝau’ hishet ra hlca’aua’a  ca llec ra qanonemtaua’a ca 
achiquiaĝac :

(a) Na hrquiqtaeque na no’onatac hncotanec lo’onatac so ua’au 
qaruo’opi, hishet ra nomchuigui ra mashe qaitaqtapigui ra achiquiaĝac

(b) Na hrquitaeque na naianec lamogoñe ialecta’aguet na no’onatac 
hncotanec lo’onatac so ua’au qarhuo’pi, ra hishet ca etapeguec,  
qalaĝaye ua’auñe ra hrnataĝalec ra qaiashetem ca etapeguec.

(c) Qaicoyeguenataĝanec na nataĝala’api sanqalate’ na lo’onatac, na 
hlma’ashec na shegaĝauapi qataq na lo’onataĝanaqa’ na qanaquitaua’ 
  

Qaiachaĝan ra lataĝaco qataq hl`loĝoc na hilotague’ añe 
qaio’onataĝatapeua’a sala’aĝaic na lamaĝashpi. 

2. Naua nataĝa’au iama’ ca onolec uo’otaq dosolqa nataĝala’ate ra 
hiqocha’a na achiquiaĝac. Hipaquelec ca iaiamaĝachiguiñe ca lataĝaco 
na iamaĝataĝac, na nataĝala’api hilotague’ na shegaĝauapi hishet ra 
iapaĝaguenec ra etec ra iachiguiñe ca nasataĝac qaianomtalec  
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ARTÍCULO16
QANAYEQUELEC YE NANETAÑE HNQTAGUECPI 
RA QANANOMTEUA’A NA ACHIQUIAĜAC TAIIENA 
NAIANEC LAMOGOÑE NACONE’ NA NO’OGOĜONAT 
HNCOTANEC, LO’OGOĜONAĜAT SO UA’AU 
QARHUO’PI  
 

1. Naua nataĝau’iaconegueua’a na iamaĝataĝac iaiamaqchuiguiñe talec 
na no’onatac hncotanec, lo’onatac so ua’au qarhuo’opi uetaie na maeche 
hlma’ashec qalaĝaye sogote ra qanaiachichigui qataq qananomchuigui ra 
qancolaĝachui ra achiquiaĝac.

2. Naua nataĝau’ qaiauo’o ca lataĝac iataqaalec ra nalotec ye uetalec ya 
parrafo 1.

3. Naua nataĝau’ ra qaipettacot ra qanapacapeguelec na nanetañe 
hnqtaguecpi ra hnsoĝola’ ca achiquiaĝac nache hntauna’ ra ro’ogoĝona ye 
párrafo 1

ARTÍCULO 17
QAILOTAGUE’ NA NO’OGOĜONAĜAT HNCOTANEC

1. Ra qaila’a ra qaipactelec, naua natĝau’ saishet ra qoioĝoñe na 
no’onatac hncotanec, lo’onatac so ua’au qarhuo’opi. 
   

(a) Na nanetañe na’aqtacpi pa’aguiñe: 

(i) Ra iataqta qaimeteta hilaeque uo’otaq iaconeguet ca etec 
hncoyeguenataĝanaĝac ia’aĝat ra mashe qaiasheta na no’onatac 
hncotanec, lo’onatac so ua’au qarhuo’pi.

3. Hishet ra qaialecnaĝaneuo ra uo’o ca la’aqtac hll`lla 

(a) Nataĝala’api sanqalat chegaqaie na hlma’ashec na shegaĝauapi, 
qataq na na’aqtaĝanagac iataqalec

(b) Hicatapiguiñe’ ra qananomchigui ra achiquiaĝac.

(c) Na hilapegue’ na no’onatac hntanec, lo’onatac so ua’au qarhuo’opi

(d) Naua lataĝaco qataq na n’on no’onatac

4. Ra hrtaĝaiapega’ naua nataĝau’ qanataie ne’ena hnqataĝac, ca 
ua’auñe hntaĝaiaĝac, qanapaĝaguena ca ratatega na na’aĝaiaĝac yaqto’ 
qaianomta’a ca achuiquiaĝac, taqa’aen qaia’aĝat na qaio’otac, yaqto’ 
saqaiet ra qaiaiatetac.

ARTÍCULO15
QAIPACTELEC NA IAMAĜATAĜAC RA 
QANANOMTA’A RA QAIACONEGUET NA 
ACHIQUIAĜAC

1. Naua nataĝau’iaconegueua’a na iamaĝataĝac iaiamaqchuiguiñe talec 
na no’onatac hncotanec, lo’onatac so ua’au qarhuo’opi uetaie na maeche 
hlma’ashec qalaĝaye sogote ra qanaiachichigui qataq qananomchuigui ra 
qancolaĝachui ra achiquiaĝac

2. Naua nataĝau’ qaiauo’o ca lataĝac iataqaalec ra nalotec ye uetalec ya 
parrafo 1 

3. Naua nataĝau’ ra qaipettacot ra qanapacapeguelec na nanetañe 
hnqtaguecpi ra hnsoĝola’ ca achiquiaĝac nache hntauna’ ra ro’ogoĝona ye 
párrafo 1
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(e)ca shegaĝaua uo’otaq ca qaio’onataĝatapegue’ua’a qoiañe’ ra 
nasataĝac

(f)Ca nerec uetalec cqa qaitaqtapigui uo’otaq ca no’onatac hncotanec 
lo’onatac so qarhuo ua’aupi)

(g) Ra nasataĝac ra mashe qaiaconeguet ca qoietapeguec

(h) Ra qaia’aĝat ra mashe qaiaconeguet ca qaoietapeguec

(i) Qaiachaĝan na no’onatac yaqto’ hishet ra qaimen.

ARTÍCULO 18
QAIPACTELEC NAUA NASATAĜACO

1. Ra qaio’ogoĝona ye párrafo 3 g) i) del artículo 6 y el artículo 7, naua 
nataĝau’ hitaua’an na hnmenaĝaiaqa iaiaten na no’onatac hncotanec, 
lo’onatac so ua’au qarhuo’opi ra ialecnaĝaneuo na mashe qanaiañegue, ca 
etec, lamaĝa ra uo’o ca napetaĝac:

(a) Ca taiaie na hnqataĝac yaqto’ qaica ca napetaĝac

(b)Na iamaĝataĝac nanetañe, qataq/ uo’otaq

(c)Ca qaiateĝatega hnqataĝac yaqto’ qaica ca napetaĝac

2. Naua nataĝau’ ia’añaĝachuiguiñe ra lataĝaco, hipaquelec ca maeche 
lataĝac ca hntaña, ra uo’o ca napetaĝac hlta’araic. 

3. Naua nataĝau’ hipaqueleguete naua hnqataĝaco:

(a) Ra qaivireua’a ca la’amaqataĝanaĝa

(b) Ra qaio’ogoĝona ra qaiauatton naua lataĝaco chegoqorauec.

(ii) Naua nataĝau’, iaiaten ca qoietapeguec, enapega na ueta’asop 
na no’onatac hncotanec, lo’onatac so ua’au qarhu’opi, ianec ca 
na’aqtaĝanaĝac mashe qanaiatetapigui. Naua nataĝau’ iauo’o ca 
rataĝatega ra qaipaquelc na na’aqtaĝanaĝac

(iii)  Ca onole nataĝau’ ra ianec na na’aqtaĝanaĝac nanomteua’a ra 
achiquiaĝac qalaĝaye hilo’ogue qataq hnpaĝattalec  
Na qanataia’aguet iataqtegue qataq hipacteleguete naua na’aqtaqa 
hnqataĝaco 

(a) Ra eta ra qaio’ogoĝona na no’onatac hncotanec, lo’onatac so ua’au 
qarhuo’opi, uo’otaq ra qaiaconegue na na’aqtaĝanaĝacpi, chegaqaie 
ra mitaĝanaĝac, no’onalec no’onatac, ralaĝaic no’onataĝanaĝac, ya 
yaqta’a qaimen uo’otaq ra mashe qaimen.  

(b) Qaitaua’an naua hnhuorenaĝaic qataq menaĝanaĝaic ra 
ialecnaĝaneua’an ca la’aqtaĝanaĝac naua nasataĝaco; qataq 
 
(c) Qaitauan ra qaio’ogoĝona na qaia’aĝachiguiñe ca lasheuepi na 
qaimetac  
 

2. Ra hrcoyeguenataĝanaĝac iataqalec ra maye qoiañe’ ca maye 
qanaiachiguigui. Ne’ena nhqataĝac uetalec ye párrafo 3 e) uetaie 
ye artículo 6 qataq  ye hnqataĝaqui ia’aĝat ra qanacochigui ra 
na’achiquiaĝac

3. Ca onolec nataĝau’ ra ianec na na’aqtaĝanaĝac nanomteua’a ra 
achiquiaĝac ra mashe hn`nataĝalec ra ro’ogoĝona nache hishet ra 
iachaĝan haca hlmalate ra mashe qaiasateguet 

4. Ca hlmalate ra mashe qaiasateguet uetalec na:

(a) la’aqtac na nataĝala’)

(b) So na’aq qo’ollaĝa qoianec)

(c) Ca hrmenaĝan)

(d)Ca nere iataqaalec) 
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ARTÍCULO 21
AUMENTO DE LA CONCIENCIACIÓN

Naua nataĝa’ iauotaique ra qaiaiatetac ca naie na no’onatac hncotanec, 
lo’onatac so ua’au qarhuo’opi qataq na naianec lamogoñe nache naua 
chegaqaie ca achiquiaĝac. 

(a) Ra qaiauaton ca etapeguec ne’ena hnqataĝac

(b) Qalapaĝañe ca hntaĝaiaĝac uaña ca hlma’ashec na shegaĝauapi 
qataq uaña ca maeche hnmchaqa’ qataq ne’enapi uotaique rq iaiaten 
ca qoietapeguec. 

(c) Qaiauo’ ca hilo’oguet qataq hitauan na hlma’ashec na shegaĝauapi 
qataq uaña ca maeche hnmchaqa’ qataq ne’enapi uotaique rq iaiaten 
ca qoietapeguec

(d) Qailagaĝatec ra na’aqtaĝanaĝac 

(e) Ra qaitauan na nataĝaco, namaĝasoĝonaĝac qataq no’onatac 
ra qainat na    hlma’ashec na shegaĝauapi qataq uaña ca maeche 
hnmchaqa’ qataq ne’enapi uotaique ra iaiaten ca qoietapeguec

(f) Qaitauan ra ialega’ na naianecpi. 

(g) qaiapaĝaguen na hnmenaĝaicpi ra ro’o’ogoĝona na no’onatac 
hncotanec, lo’onatac so ua’au qarhuo’opi qataq ra iaiaten na naianec 
lamogoñe cha’aye nache na chegaqaie ye achiquiaĝac

(h) Nanomteou enauac na hlma’ashec na shegaĝauapi qataq uaña ca 
maeche hnmchaqa’ qataq ne’enapi uotaique rq iaiaten ca qoietapeguec

(i) Ra qaiauatonca etapeguec ne’ena hnqataĝac

4. Ra hlqataĝac naua nataĝau’ ra lapaĝañe ca hntaĝaiaĝac nache quetelec 
ca etapeguec ne’ena hnqataĝac, uetalec taqa’aen ye artículo 31 

ARTÍCULO 19
HIPACCHUIGUIÑE  CA QOIETAPEGUEC

1. Naua nataĝau’ hitauan, ca ratetaga, ra no’onalec no’onatac, ra 
hipacchuiguiñe  ca qoietapeguec mashe qanaianegue.

2. Na hlqataĝac naua nataĝau’ ra lapaĝañe ca hntaĝaiaĝac uetalec ne’ena 
hnqataĝac, saqaiet ra hmiteguec ra hipacchuiguiñe  ca qoietapeguec

ARTÍCULO 20
NATAĜACO, NAMAĜASOĜONAĜAC QATAQ 
NO’ONATAC

1. Naua nataĝau’ hitaua’an, ca etec, ra no’on no’onatac, ra qaio’ogoĝona 
na mashe qanaiachichigui achuiquiaĝac

2. Na hlqataĝac naua nataĝau’ ra lapaĝañe ca hntaĝaiaĝac uetalec ne’ena 
hnqataĝac, saqaiet ra hmiteguec ra hipacchuiguiñe  ca qoietapeguec qataq 
hipactelec ra namaĝasoĝonaĝac nataĝaco
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lo’onatac so ua’au qaruo’opi 

5. R uotaique qaiaiamaĝañe na hnqataĝac nache qaio’ogoĝona ye párrafo 
1 hivita´ye 4

(a) Ca lataĝac ra hncoñetaĝanaĝac

(b) Qaitauan ra nalotec ra hmnenaĝac, taqa’aen ra qaiapaĝaguenec ra 
hlmenaĝanaĝac  

(c) Qailapegue’ ra qanayetelec na namaĝosoĝonaĝat

(d) Qaio’ogoĝona na enauac qaiasaĝaie na hntaĝaiaquipi

(e) Ra qanloqten na no’onatac no’onalec 

(f) Qanapaĝaguetega, qanmitaeque ca lataĝac na natanaĝanaĝatpi.

(g) Saqaiet ra qaio’ogoĝona na uo’o ra nalaua’a.

(h) Hinquiguisheguem ra achiquiaĝac chegaqaie na hlma’ na

(i) Hinquiguisheguem na naianec hntaie ra achuiquiaĝac hlma’  na

(j) Ra hntaunaĝanaĝac ra nalauo’ na hlma’ashec na shegaĝauapi, 
qaiapaĝaguetalec na alpi ra taqa’aen iaiaten ra naie na no’onatac 
hncotanec, lo’onatac so ua’au qaruo’opi qataq na naianec lamogoñe

6. Na na’aqtaĝanaĝac ra qaia’aĝat ca no’onatac no’onalec uetalec ye 
párrafos 1 a 5
Uetaie añe hnqataĝaqui ia’aĝat ra qanacochigui ra na’aĝaiaĝac qataq 
qananomchigui ra achiquiaĝac.

ARTÍCULO 22
NALAUO

1. Naua nataau’ hnatauna’ ra qaiapaĝaguen qataq qaia’añaqchet 
na qaio’ogoĝotega shegaĝauapi ra ro’ogoĝona na hnqataĝac taiaie 
na nataĝau’ no’on na lo’onatac, qata’aen na alhua hll`lla qaica ca 
la’amaqchec, qataq na alhua hll`lla saqaiapeque na etaĝat qataq na 
alhua hnqitacuec na hnsallaĝa, na maye iacota’aguet ra hltaunaĝanaĝc 
na no’onataĝanaĝaqui uo’o hana halom. Ne’ena napaĝaguenataĝanaĝac 
taqa’aen iauota’ae ra nanomteua’ na shegaĝauapi hlma’ayec qataq uaña ca 
maeche hnmchaqa’ qataq ne’enapi uotaique rq iaiaten ca qoietapeguec

2. Na hluenaĝanaĝa naua nataĝau’, qata’aen na alhua hll`lla qaica ca 
la’amaqchec, qataq na alhua hll`lla saqaiapeque na etaĝat qataq na 
alhua hnquictauec na hlsallaĝa, iataqta iaiatelec ca etapeguec ne’ena 
naiamaĝataĝa uetalec ne’ena hnqataĝac.

3. Ra uotaique qaio’ogoĝna ne’ena hnqataĝac, naua nataĝau’au qata’aen 
na alhua hll`lla qaica ca la’amaqchec, qataq na alhua hll`lla saqaiapeque 
na etaĝat qataq na alhua hnquictauec na hlsallaĝa, iaiateteac nache 
iachaĝan  ra lachoĝoyec, naua nataĝau’, hishet iachaĝata ca qaiuen nache  
taiaie na shegaĝauapi hlma’ashec qataq qaialecnaĝaneuo na alpi

4. Ra uotaique qaitauan ne’ena hnqataĝac, ra nalauo n a no’onatac , 
hishet ra a qaiaiaten caua iataqtegue na’aqtac:  

(a) Ra uo’o na nalauo ra ro’ogoĝona ne’enauac naneteñe chegueqaie 
ne’ena hnqataĝac:

(b) Qaitaĝaiapigui na qaimen

(c) Qaipaqueleguete naua hnqataĝac taiaie ra qanonomchuigui ca 
achiquiaĝac; qataq

(d)Nalauo na  mitaĝanaĝac chegaqaie na no’onatac hncotanec, 
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3. Ye artículo 22 uetalec ne’ena hnqataĝac, naua nataĝau’ ra qalapaĝañe 
ca hntaĝaiaĝac taqa’aen uetale ye apraafo 2, ia’aĝchiguiñe ra qaiuen 
na hanom, lamaĝa ra mashe  qaiaiten ra uo’o na saĝanaĝa ra hivita ca 
hlsallaĝa na hilotague’ na enauac shegaĝauapi qataq qa’ampi, qata’aen na 
alhua hll`lla qaica ca la’amaqchec, qataq na alhua hll`lla saqaiapeque na 
etaĝat

4. Ye uetaie ye párrafo 1, ia’aĝat naua nataĝau’ ra qata’aen na alhua 
hll`lla qaica ca la’amaqchec, qataq na alhua hll`lla saqaiapeque na 
etaĝat,yaqto’ qaiauo’o ca na’añaĝac qaimalec ra qaio’ogoĝona na uetalec 
na hnqatagac

5. Ca taia’ague ra qaiauo’o ca lataĝac ra qaiachuiguiñe na hanom, naua 
nataĝau’ qaio’ogoĝona na uetalec na hnqataĝac 
Naua nataĝau’ hishet ra ro’ogoĝona na uetalec na hnqataĝac nache enauac 
na nataĝala’api qaiauo’o ca naponaĝac nache uaña ra qaishet ra qaiacona 
hac hanom. 

ARTÍCULO 26
HLTAĜAIAĜAC NAUA NATAĜAU’ RO’OGOĜONA NA 
UETALEC NA HNQATAĜAC 

1.Ca hntaĝaiaĝac uetalec na hnqataĝac.

2. Naua nataĝau’ ra hagueta’ ialectaua’a na hnqataĝac hishet ra ialegueuo 
qalaĝaye uetalec na hnqataĝac hishet ra qanaloqten ra qalapaĝañe ca 
hntaĝaiaĝac

3. Ra uo’o ca naponaĝat io’ot naua nataĝau’ro’ogoĝona na hnqataĝac, 
nache na ialectaua’a ra hrtaqtapeguelec na laiamaĝataĝa naua nataĝau’, 
qa’ se’eso qo’ollaĝa qaia’añe so naponaĝac nache haguetae’ ra 
qaialecnaĝanuea’ na hnqataĝac, nnache hishet ra qalca’aua’a ca mashe 
uo’o lataĝauapi

ARTÍCULO 23
RA UO’O NA QAIASAĜALEC NO’ONATAC 
HNCOTANEC, RA HNTAUNAĜANAĜAC QATAQ RA 
QANAIACHICHIGUI CA 
NO’ONATAC

Ye artículos 15, 16, 18 y 19  uetalec na naiamaĝataĝa naua nataĝau’ 
qantañeugue na na’aqtaĝanaĝac taiaie ra qamitac na lataĝac na enauc na 
uetalec na’ alhua qataq naua nataĝau’au qata’aen na alhua hll`lla qaica ca 
la’amaqchec, qataq na alhua hll`lla saqaiapeque na etaĝat, yaqto’ hishet 
ra qaipaquelec na etapeguec ne’ena iamaĝataĝac uetalec na hnaqataĝac. 
Ra mashe iataqtelec ra qaiaiateteguet ca etapeguec na iamaĝataĝac nache 
naua nataĝau’ iaché ca no’onatac hncotanec, lo’onatac so uau’ qaruópi.

ARTÍCULO 24
NA ALHUA HAGUETA’ IALECTAUO
Naua nataĝau’ hishet ra hitaua’an naua saĝanaĝa ra iauatton na 
iamaĝataac uetalec ne’en hnqataĝaco

ARTÍCULO 25
RA HNSALLAĜA CHEGAQAIE NA NO’OTAĜANAĜAC

1. Ra qamiteguet na hanom chegaqaie ne’ena hnqataĝac, naua nataĝau’, 
taqa’aen himeten ye artículo 20 uetaie na pagaguetae 

2. Ra uo’o ca hisheten ne’ena naiamaĝataĝac nache taqa’aen na 
qaimetetac hnqataĝac ro’ogoĝona hana hanom.
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ARTÍCULO 27
HILAPEGUE’ NA CHETAĜAC

1. Camachaqca ca hilapegue’ ca chetaĝac uetalec ne’ena iamaĝataĝac, 
hishet ra ro’ogoĝona na uetalec na hnqataĝac

2. Ra qanataie na hnqataĝac nache naua nataĝau’ ra hagueta’ ialectaua’a 
na hnqataĝac nche hishet ra tateua’ ra naloqten na lo’onatac naua 
nataĝau’

3. Ra uo’o ca hilapegue’ na chetaĝac chegaqaie ne’ena iamaĝatĝac nache 
ro’onataĝatapeguelec na hnqataĝac, na ialectaua’a na hilapegue’ na 
chetaĝac, qalaĝaye haguetae’ ra ialectaua’a na no’onatac hnqataĝac nache 
na maeche nataĝau’ qailaeque ca hilapegue’ na chetaĝac 

ARTÍCULO 28
NO’ONATAĜATAPEGUELEC

1. Añe qaio’onataĝatapeguelec ye artículo 24 taqta ia’achuiguiñe eta’¨:

2. Ye párrafo 1 del artículo 24 uetaie na iamaĝataĝac, uetaie taqa’aen añe 
qaio’onataĝatapeguelec, qaio’ogoĝona talec na hnqataĝac.

3. Ra qalapaĝqañe na hntaĝaiaĝac, naua nataĝau’ iataqta hilotegue ca 
qaiataĝanegue ra qaio’ogoĝonba na lasheue ca qaishenaĝana taiaie ca 
naponaĝac

4. Ra hltaĝaiaĝac naua nataĝau’ialectraie na hnqataĝac hmiteguet na 
hnqataĝac ra iaiamaqchiguiñe, ca qoietapeguec nache ca iataqta qaiuen 
qalaĝaye saqaiet ra qaio’ogoĝona ne’ena hnqataĝac 

(a) Qaia’aĝateuo ca qoietapeguec uetaie na hnnqataĝac

(b) Ra uotaique qaio’ogoĝona ra hnqataĝac nache uo’o ca lasheue.

(c) Qaio’ogoĝona na ianec, na hltaunaĝanaĝac qataq na 
na’aqtaĝanaĝac chegaqaie na uetalie na nataĝala’api

(d) Qanmitaeque ca lataĝac ra qoianec ca na’aqtaĝanaĝac uetaie ye 
artículo 29 ia’achiguiñe ra qanmiteguet na qaia’aĝattac

(e) Qanmiteguet qataq qaiaconeguet, ra uo’o ca hncuenataĝa 
qaialecneua’a ne’ena mashe qanaiachichigui hnqataĝac

(f) Qaio’ogoĝona ne’ena uetalec na hnqataĝac

5.Ca qanaiañegue na’aqtac la’aqtac naua nataĝau’ qataq ca qanaiañegue 
na’aqtac hilapegue’ na lasheue na no’onatac, iataqta nacoota’ yaqto’ 
hishet ra qaio’ogoĝona 

6. Ra mashe qaishet ra qaioógoĝona ne’ena hnqataĝac, nache añe 
qaio’onataĝatapeguelec hlca’aua’a ca na’a’ ra hishte ra rataia’ caua 
nataĝau’ ua’auñe lapaĝañe ca hntaĝaiaĝac, 
Ca laiepi hntaĝaiaĝac nache naua nataĝau’ qanaiachichuilo

7. Hana hntaĝaiaĝac iaqauga io’ot naua nataĝau’, qaio’o qomé ra 
qaiquiguiaua’a qaio’ogoĝona ca nerec taiaua’a añe qaio’onataĝatapeguelec

8. Ca haguetae’ ialectaua’a na enauac lapona’ nataga’aupi nache hishet 
ra naloqten ca qaiataĝatega na hnqataĝac. Enauac na nataĝala’api 
mashe iaiatetac na uetalec na hnqataĝac qataq mashe nanetaua’a 
añe qaio’onataĝatapeguelec ra naloqten hana hntaĝaiaĝac, hishet ra 
qaiaconeguet ra hilapegue’ ca naponaĝac, ne’ena taqa’aen uetalec ye 
párrafo 5
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ARTÍCULO 32
QANANELEC

Ne’ena hnqataĝac haguetae’ ra qaiapoua’a cha’aye qaiuen naua nataĝau’ 
ra nanelec uetaña añe taua’a enauc na nataĝala’api ueña ye nueva york 
nueva york qo’ollaĝa so 2 de febrero de 2011 hivitta’ so 2 de febrero de 
2011

ARTÍCULO 33
RA MASHE QAIO’OGOĜONA

1. Ne’ena hnqataĝac qaio’ogoĝona  ra hivita ra hame ra qaiasateguet hivi’ 
ca  quincuagésimo, nache chegoqchiguiña ye’eye na’a’ hivitta’a ra hivi’ ca 
nonagésimo na’aĝa’ate.

2. Ne’ena hnqataĝac qaio’ogoĝona ra hivita ca Ne’ena hnqataĝac 
na’aĝa’ate ra qaiasateguet, na párrafo 1 ia¿aĝachiguiñe ca qaoietapeguec

3.  Ye uetalec na los párrafos 1 y 2 eta’ haguetae’ ra iaconeguet ca halom 
haca 

ARTÍCULO 34
QAIAUAQTA’A

Saishet ra qaie’egueta’a ne’enaua hnqataqa uetalec ne’ena hnqataĝac

ARTÍCULO 29
QANAUANALEC NA NA’AQTAĜANAĜAN

Na nataĝau’ qanauanalec qataq qaipaquelec ne’ena hnqataĝac qataq 
hicoyeguen naua nataĝau’ ialectaua’ na hntaĝaiaĝac ra qanataie ne’ena 
hnqataĝac

ARTÍCULO 30
’ONATAĜANAĜAC QATAQ CA LATAĜAC RA 
QAITAUAN RA QAIPAQUELC CA ETAPEGUEC NA 
HNQATAĜAC

Ra hltaĝaiaĝac naua nataĝau’ ra qalapaĝañe ca hntaĝaiaĝac, ca 
ua’auchiguiñe hntaĝaiaĝac, hm`miteguet  qataq iaiamaĝareta ca lataĝac ra 
qaitauan ra qaipaquelec ca etapegue’ ne’ena hnqataĝac.Ca mitaĝanaĝac 
ialectauo ca hntaunaĝanaĝan. Re’era hntaunaĝanaĝac taiaie ra qaica ca 
nalemataic ne’ena na’aqtac uetaie ye artículo 27

ARTÍCULO 31
QANALOQTEN QATAQ QAIMETEN

Ra hltaĝaiaĝac naua nataĝau’, ra mashe qaipaquelec ra qaio’ogoĝona 
ne’ena hnqataĝac, ra mashe hivi’ ca cuatro vi’iye, nache qanaloqten qataq 
qaimeten ra iaiamaqchiguiñe na uetalec ne’ena na hnqataĝac 
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(c) Chegoqta’ague ra hnshenaĝanaĝac 

(d) Hnshenaguec na no’onatac

(e) Ra uo’o ca hlmenec nache uo’o haca hlmalate

(f) Ca lasheue nache qanqolaĝachigui

(g) Ra mashe qanaiachichigui ra hnshetenaĝanaĝac

(h) Qaisheten ca mitaĝanaĝac

(i) Añe’ qanayectaguec ra qaio’onataĝatapeua’a

(j)  Uo’o ra enec na laianec iachegaqaie na lauo’

2. Ra achiquiaĝac saishet ra uo’o ca laloqo’

(a) Hnmena’ naua chegaqaie na mashe qanmitac nataĝac

(b)Qaitaunaua’, qaitauan qataq qaiachet ca no’onataĝanaĝac taiaie ra 
qanmit na no’onatac hncotanec, lo’onatac so ua’au qaruo’pi 

(c) Nomta ra uo’o ca qaio’ot

(d) Qaitaunaua’, qaitauan qataq qaiachet ra qalapaĝañe ca 
napaĝaguenataĝanaĝac

(e) Qanasheteguet ra uo’o ca chegaqauec no’onatac hncotanec, 
lo’ogoĝonatac so ua’au qaruo’opi

(f) Qaiasaĝalec, ca menaĝanaĝaic qataq ca menaĝaic ro’ogoĝotega na 
no’onatac hncotanec, lo’onatac so ua’au qaruo’opi, qataq na naianec ra 
hitauan ra hilo’ogue qataq ro’ogoĝona saqaiet na utalec na hlma’ na. 
 
(g) Qaia’añaqchet naua laianaqa yaqto’ hishet ra ro’ogoĝona naua 
ralaĝaiaqa no’onataĝanaqa’ate 

(h) La’amĝayec ca qaio’onataĝatapeua’a 

ARTÍCULO 35
QAICOYEGUENAĜALEC

1. Ra hivita ca dos vi’iye ra mashe qaiauattón ne’ena hnqataĝac nache 
hishet naua nataĝau’ qaicoyeguenaĝalec 

2. Ra mashe qaiaiaten ca taie na’a’ nache qaicoyeguenaĝalec ne’ena 
hnqataĝac 

ARTÍCULO 36
NERECPI ESA

Ne’ena hnqataĝac taqa’aen uetalec na ialega’ na’aqtacpi  árabe, chino, 
español o roqshe francés, inglés y ruso
Ra na’aqtaĝanaĝac, na nanelec ne’ena na’aqtac, ra qa

ANEXO
IAQAUA
BENEFICIOS MONETARIOS Y NO MONETARIOS
ACHIQUIAĜAC 

Ra achiquiaĝac saishet ra uo’o ca laloqo’

(a) Qanapaĝaguena ra qaio’ogoĝona na achiquiaĝac

(b) Ua’auñe qaisheten ca no’onatac.
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(i) Qaia’añaqchet na lo’onataĝanaĝat na shegaĝauapi

( j) Qaiapaĝaguenec ca no’onatac hncotanec, lo’onatac so ua’au 
qaruo’opi ra hlqataĝac naua nataĝau’

(k) Qaiasaĝalec qataq qaiaconeguet ca na’aqtaĝanaĝac napaĝaguetega 
naua uetalec na enauac hlma’ na 

(l) Qaitaunaua’a na qaisheten no’onatac

(m) Qaio’ogoĝona na no’onatac hncotanec, lo’onatac so ua’au 
qaruo’opi, ra qamitaeque ra hishet ra qailalec ca lata’ ra uo’o ca 
sano’on shegaĝaua qataq qanataren ca nallec

(n) Na onataĝanaĝaic hishet ra iaconeguet na achiquiaĝac qataq na 
hntaunaĝanaĝat. 

(o) Ra achiquiaĝac hilo’ogue ra hnquia’aĝac qataq na hitauan na 
chalataĝac 

(p) Qaiauattón ra taqa’aen hnuoreua

(q) Ra naianec chegaqaie na hnuo’opi  uo’o ra enec


