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Ño’onaĝatac na qarma’ sonaqtalec: Ca 
qaoietapeguec taiaie ca 2010 yaqto’ qaloguec ra 
no’onatac 

So qo’ollaĝa septiembre uetaie so vi’i 2015, mashe tres vi’ye ra sala’aĝaic so ialectauo so 

hntaĝaiaĝac, 193 so nataĝala’api qanasachigui ca no’on qaoietapeguec taiaiae ca vi’i 2030.

Ca qoietapeguec taiaie ca vi’i 2030, uo’o ra hltaunaĝanaĝac enauac na nataĝala’api, na enauac 

shegaĝauapi, na uo’o na hlsallaĝayec qataq na uo’oi naua hltaĝaiaĝaquipi, qoienapec:
• Tachiguiña ra nachoĝoyec.
• Qante’ela na sonaqtalec qarma’ alhua.
• Qante’ela enauac na shegaĝauapi yaqto’ hishet ra no’on ra nachalataĝc. 
• Qaitauan ra enauac na shegaĝauapi hnchoĝona’, nateta’api, qaica ca qaiotega qataq uo’o ra 

namaic cha’aye heusotecpi.
• Nacona’ enauac na nataĝala’api uetalec na qarma’ alhua uo’o ra hlchoĝonataĝana na enauac.
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Qaiaconeguet na qoietapeguec qome 2030 ena 
qarma’ Argentina

Ñe nataĝala’ naie qoiasheguem so vi’i 2015 iasateguet na qoietapeguec taiaie ca vi’i 2030 nache 

iasaĝalec ra ro’onataĝan na nataĝala’api uetaie hilotague’ na enauac nataĝac talec na 

shegaĝauapi: 

1) Hiqochapegue’ ca na’aqtacpi qoietaguec taiaie enauac na qarma’, 

2) qanaloqten ca tatega ca hnqataĝac ca vi’i taiaie ca 2030 uaña na sonaqtalec qarma’ Argentina.

Ne’ena no’onatac qoietapeguec so na’aq qo’ollaĝa qaiuen enauc na nataĝala’api uetalec na 

qarma’, na mashe hlma’ na nataĝala’api qata’aen na hlma’a na sonaqtalec, hana 

paĝaguenataĝanaĝaquipi, na enauc shegaĝauapi, na onataĝanaĝaicpi qataq na lo’onatac na 

sallaĝanecpi.

Ra hnqataĝac taiaie na shegaĝauapi uo’o ra hnque’enaĝac eta’am na qa’ampi qataq na iallipi, 

qataq na hnguiotec ra maeche hlca’aua’a ra iale uo’otaq ra alo, na shegaĝauapi uo’o ra hiuen ca 

hll´lla qataq enauac na qompi.

Ra hnqataĝac taiaie na shegaĝauapi uo’o ra hnque’enaĝac eta’am na qa’ampi qataq na iallipi, 

qataq na hnguitec ra maeche hlca’aua’a ra iale uo’otaq ra alo, na shegaĝauapi uo’o ra hiuen ca 

hll´lla qataq enauac na qompi.
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Hl´loĝoc ca qoietapeguec no’on qaica loga’

Na hnqataĝac qoietapeguec taiaie ca vi’i 2030 uo’oi naua hl´loĝoqo 17 na mayepi qataq 169 
hnqataĝac taiae enauac na hlma’ na shegaĝauapi qalaĝaye maeche qailo’oguet ca maeche lataĝac 
na enauac hlma’ na shegaĝauapi

1. TACHIGUIÑA RA NACHOĜOYEC
QAIO’OT RA TACHUIGIÑA RA NACHOĜOYEC UETALEC HANA ALHUA.
Ra nachoĝoyec uo’o ra qaica ca no’onatac, iauo’o na hnqouaĝa qataq ra qauem hnquia’aĝac, qaica 
ra hivi’ ca naianec qataq na hlhuenec, ra hnsheguenaĝanaĝac qataq ra qaiapo’oguet ra 
hncuenataĝa. Ra uo’oi caua lasheue hishet ra enauac qaialecnaĝaneuo ne’enapi hrhuenaĝatacpi 
qoiañe’ ca lo’onatac.

2. QAICA CA HNQOUAĜA
QAIO’OT RA TACHIGUIÑA NA HNQOUAĜA, UO’O CA ESA HNQUIA’AĜAC, NO’ONALEC NA 
HALOQ QATAQ QAIACHAĜAN NA NAÑIGUIYEC QAICA LOGA’.
Na nanaĝanaqa’, na hnloguiaĝac qataq na hnqoenaĝanaĝac chegaqaie ra hitauan ra qaica ca 
nachoĝoyec, qaiapalaĝat na hnqouaĝa qataq na nachoĝoyec, ra enauac qoiañe’ ca na’achiquiaĝac 
na enauac shegaĝauapi. 
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3. NO’OETA QATAQ UO’O HL´LÁGAĜA
QIATAUAN CA CHALATAĜAC RA NO’OETA QATAQ QAIAMAĜAGUET CA NO’ON 
HLMAIAĜAC NA ENAUAC SAIPACTAGUE’ CA VI’IYE RA CHALATAĜAC.
Qaiuen ra enauac nasaĝauo ca hlcuenataĝa iaiaten ra qampaĝateguet na nalolaĝa qataq ra 
qaitauan ra no’oeta na chalataĝac.

4. PAĜAGUENATAĜANAĜAC NO’ON
QAITAUAN CA PAĜAGUENATAĜANAĜAC RA QAICA CA HIGUIOTEGA, UO’O RA ETA, 
QATAQ QAITAUAN RA ENAUAC HISHET RA HIVI’ CA PAĜAGUENATAĜANAĜAC.
Ne’ena nache naie ra hnquiguisheguem na napaĝaguetacpi, no’onalec ra uo’o na iaiaten ra taua’a 
ca camachaqca paĝaguenataĝanaĝaqui qataq enauac na ñaqpiolec qaiaconeguet ra uotaque 
napaĝaguen.

5. ETA’A’ LATAĜAC NA QA’AMPI
QAISHET RA ETA’A’ NA QA’AMPI QATAQ UO’O RA ENEC NA ALPI QATAQ QA’AÑE.
Tatoie ra eta’a’ ra lataĝac na qa’ampi ra qaialecnaĝaneua’a na paĝaguenataĝanaĝac, ra qailo’oguet 
ra taua’a ca uo’o na nataren, ra uo’o ca onaĝaic lo’onatac qataq ra uo’o ra enec ra 
qaialecnaĝaneua’a ca no’on qoietapeguec, hishet ra qoiasheguem ca no’onatac uo’o ca lasheue 
taiaie qata’aen na enauac shegaĝauapi.
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6. ETAĜAT HIQOVITA QATAQ QANATAREN
QOIANEC NA ETAĜAT, RA QAILAPEGUE’ QATAQ RA QANATAREN.
Na etaĝat hiqovita qataq enauac qanguiomigui uetalec na qarma’ alhua na uotaique ra 
sonaqtalec, qataq taiaie ra qaica ca loga’. Seuenaq ra hintelaqa’a yaqto’ saqaiet uo’o ca qaraquip, 
ra saintelaqa’a nache hishet ra qomi’ sano’oeleguete.

7. NE’ERAĜA SAQALAQ QATAQ QAICA CA ETEC NA CHALATAĜA
QOIANEC LE’ERAĜA MAECHE NO’ONATAC SAQALAQ RA QAIO’OGOĜONA, QAICA CA 
ETEC, QAICA LOGA’ QATAQ HIVIRAIGUI NA ENAUAC.
Na le’eraĝa maeche no’onatac io’otec ra hitauan ra chalataĝat, na no’otaqa uo’oi naua lasheue 
qataq na sonaqtalec qarma’; hishet ra enauac qaio’ogoĝona qataq ralata’aguet.

8. NO’ONATAC NO’ON QATAQ NACHASHEGUEM RA HLSALLAĜA 
QAITAUAN NA ONATAĜANAĜAICPI, QAIALECNAĜANEUO QATAQ QAICA CA LOGA’, NA 
NO’ONATAC UO’O RA HL´LAGAĜASHEC QATAQ UO’O CA NAIE TAIAIE ENAUAC.
Ra qaiauotaique ra no’onalec ca onataĝanaĝac, enauac na taĝala’api maeche qaio’ot ca tatega ca 
maye qaiuetaique yaqto’ enauac ro’onataĝan na shegaĝauapi qataq qante’ela na alhua 
sonaqtalec.
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9. NO’ONATAC HLYAC, RALAĜAIC QATAQ UO’O CA MAECHE HLMA’
QANAUAĜAIAĜASHEGUEM NA HNGUIECPI, QOTAIA’A CA HLYAC NO’ONATAC QATAQ  
TAIA RA RALAĜAI NO’ONALEC.
Ra qaisheten ra maeche hlma’ na (qanashiguisheguemec, na qaipec nañiguishec, na maeche qaio’ot 
ne’eraĝa qataq enauac na ralaĝaic hntaĝaiaĝaqui) uo’o ra enec qataq qaica loga’. Qaiuen ne’ena 
maeche hlma’ qaica loga’ yaqto’ na hlma’ na shegaĝauapi ishet ra hnhueneguet naua qauema 
na’aĝa’ate qome qataq qaitauan ra uo’o ca maeche lañoĝotaĝac la’añaqtac souaĝat na maeche 
lo’onatac.

10. QANCHUIGUIÑE NA SAQ’ENA’ A’
QANCHIGUIÑE NA SAQ’ENA’A’ HNTALEC NA MAECHE HLMA’.
Mashe qanqateua’a na choĝoraqpi, qalaq llaq eta ra uo’o na sanalogoñi qataq sanaloua’a na 
maeche hlma’. Na hnsallaĝa saishet ra hicheguet na nachoĝoyec.

11. HLMA’API QATAQ MAECHE NETAÑA HM´MA’ QAICA LOGA’
QAIACHIGUIÑE NA HLMA’ QATAQ NA MAECHE HLMA’ HNTAÑA NA SHEGAĜAUAPI, 
HISHET RA QAICA CA ETEC QATAQ QAICA CA LOGA’.
Qome ca na’aq enauac na hlma’ qanalaua’a ra enauac uo’oi ca na’achiquiaĝac
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12. NAÑIGUIYEC QATAQ QANALLEC NA QAIUEN 
QOIANEC NA QANALLEC QAICA LOGA’.
Ca qoietapeguec taiaie ra hnquia’aĝac qataq na maeche qaio’ot na nañiguishec qaiauotaique ra 
haguetae’ ra iataqta qaio’ogoĝona na enauac uetalec hana sapiaqtalec alhua. 

13. NA HLCHECO NA QARMA’ ALHUA
QAILAEQUE RA UO’O CA HLPAGAĜANAĜAT RA HNVIREUO CAUA NA’AĜA’ATE UO’O RA 
HLCHEC.
Na shegaĝauapi iauatton ra naie na hlchec na qauem na’a’, uo’o ra hmpaĝasheguem na etaĝat 
souaĝat ra iaguec na napaĝaiaĝa. Ra qaica ca so’otaq, nache iataqta qalaqaic qome. Na shegaĝauapi 
choĝoraqpi nache na na iataqta uo’o ra lachoĝoyec ra hnvireuo na na’aĝa’ate uo’o ra hlchec.

14. NA ETAĜAT LE’EC
QAIO’OGOĜONA NA QAIUEN HNDOTA’ UETAÑEGUE NA ETAĜAT.
Na qarma’ alhua hiuen na etaĝat. Ra no’onataĝanaĝan hiuen qata’aen ne’ena etaĝat qalaĝaye 
nalota ra qaio’ogoĝona yaqto’ hagutae’ ra himeuo.
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15. CHALATAĜAC UETALEC HANA ALHUA
QAIASHETA RA QAIO’OGOĜONA NA UETALEC HANA ALHUA, QANLOGUI’ RA QANQAT 
ENAUAC NA EPAQ, QAIAPO’OGUET NA HRSHENAĜANA NA ALHUA QATAQ QAICHEGUET  
NA IALAUAT NA SHIGUIHIACPI.
Na haviaq, qomi’ iarema na qonoq qataq qomi hnpaĝaleguete, nache na na qomi’ hmpaĝaleguete 
ra hnvi’ na hlcheco na sonaqtalec alhua, hnpaĝalec na enauac uetalec na alhua qataq na hlma’ na 
qompi

16. LAGAĜAYEC, HNCHOĜONATAĜANAĜAC QATAQ NA 
NO’ONATAĜANAĜAQUI NA’ACHIGUIÑE
QAITAUAN RA UO’O HNLAGAĜAYEC QAICA CA LOGA’, SAQALAQ RA QAICHOĜOREN NA 
SHEGAĜAUAPI QATAQ NA NO’ONATAĜANAĜAQUIPI QAICA CA HIGUIOTEGA.
Ra maeche qanauaĝaiaĝashegem na hlma’ na no’onataĝanaĝaquipi hntaña na maeche hlma’ na 
shegaĝauapi nache ca lataĝac qoietapeguec ra qaio’ot yaqto’ na no’onatac qaica ca loga’.

17. QANACOÑIGUI NA NO’ONATAC
QAICHIGAĜAÑE NAUA LLECÓ NA QALAPAĜAÑE HNTAĜAIAĜAC SO NA’AQ RA 
QAIAUOTAIQUE RA QAICA CA LOGA’.
Ra qaiauotaique ra qaio’ot ca qoietapeguec se’esoua na’aĝa’ate qo’ollaĝa qanataie ra qalapaĝañe 
ra hncuenataĝa taiaie enauac na shegaĝauapi qaiuen ra enauac qanacoñegue ca no’onatac talec 
ca na’aq na enauac shegaĝauapi hntalec hana alhua sonaqtalec. 
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