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1.3.12-сурет.  Халықаралық шарттар шеңберінде шетелде оқу үшін 
ұсынылған Қазақстан азаматтарының динамикасы 
(елдік бөліністе) 

1.3.13-сурет.  Сыртқы шығыс академиялық ұтқырлық және 
Қазақстандағы «Болашақ» халықаралық стипендиясы 
стипендиаттарының саны (2011–2019 жылдар) 

1.3.14-сурет. Жұмыс» келу мақсатында Ресей Федерациясында көші-қон 
есебіне тұрған Қазақстан азаматтарының саны (мың адам) 

1.4.1-сурет.  Ел шегінде тұрғылықты жерін өзгерткен 
қазақстандықтардың саны 

1.4.2-сурет.  Ауылдық жерлерден қалаларға көшкен 
қазақстандықтардың саны 

1.4.3-сурет.  Ауылдық жерлерден қалаларға көшкен 
қазақстандықтардың саны (гендерлік бөліністе) 

1.4.4-сурет.  Ауылдық жерлерден қалаларға көшкен 
қазақстандықтардың білім деңгейі 

1.4.5-сурет. 2019 жылы Қазақстанның әкімшілік бірліктері бойынша 
аймақаралық көші-қон сальдосы (мың адам) 

1.4.6-сурет.  Оқуға байланысты ішкі көші-қон 

1.4.7-сурет.  Үлкен қалалы жерлерге халықтың жиналу коэффициенті 

1.4.8-сурет. Облыстар бөлінісінде үлкен қалалы жерлерге халықтың 
жиналу коэффициенті (2018 жыл) 

2.1.1-сурет.  Сыртқы көші-қон сальдосы 

2.1.2-сурет.  Халықтың өсу қарқыны 

2.1.3-сурет.  Қазақстан халқының жалпы санының динамикасы 

2.1.4-сурет.  Қазақстан халқының табиғи қозғалысының жалпы 
коэффициенттері 

2.1.5-сурет. Аймақтар бөлінісінде халықтың өсу қарқыны (2019 жыл) 

2.1.6-сурет.  Қазақстан халқының тығыздығы (шаршы км аумақта адам) 

СУРЕТТЕР ТІЗБЕСІ  |  XI

2.1.7-сурет.  2018 жылы облыстар бөлінісінде халықтың тығыздығы 
(шаршы км аумақта адам) 

2.1.8-сурет.  2018 жылы республикалық бағыныстағы қалалардағы 
халықтың тығыздығы (шаршы км аумақта адам)

2.2.1-сурет.  Шетелдік меншіктегі тіркелген заңды тұлғалардың, 
филиалдар мен өкілдіктердің саны

2.2.2-сурет.  Бірлескен кәсіпорындар түрінде тіркелген заңды 
тұлғалардың, филиалдар мен өкілдіктердің саны 

2.2.3-сурет.  Резидент емес жеке тұлғалардың пайдасына резидент 
жеке тұлғалардың ақша аударымдары (Қазақстаннан 
аударымдар) 

2.2.4-сурет.  Резидент емес жеке тұлғалардың пайдасына резидент 
жеке тұлғалардың ақша аударымдары (Қазақстаннан 
аударымдар) (елдік бөліністе) 

2.2.5-сурет.  Резидент жеке тұлғалардың пайдасына резидент емес 
жеке тұлғалардан ақша аударымдары (Қазақстанға 
аударымдар) 

2.2.6-сурет. Резидент жеке тұлғалардың пайдасына резидент емес 
жеке тұлғалардан ақша аударымдары (Қазақстанға 
аударымдар) (елдік бөліністе) 

2.3.1-сурет.  Қазақстандағы жұмыс күшінің саны (мың адам) 

2.3.2-сурет.  Ірі және орта кәсіпорындардағы бос жұмыс 
орындарының саны (жыл басындағы) 

2.3.3-сурет.  Қазақстанда еңбек қызметін жүзеге асыратын 
шетелдіктердің саны 

2.4.1-сурет. ҒЗТКЖ-ны орындауға тартылған шетелдіктердің саны 

2.4.2-сурет.  ҒЗТКЖ орындауға тартылған және ғылыми және 
академиялық дәрежесі бар шетелдіктердің саны 

2.4.3-сурет. Құқық бұзушылық жасаған шетелдіктердің саны

2.4.4-сурет.  Құқық бұзушылық жасаған шетелдіктердің саны 
(гендерлік бөліністе) 
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2.4.5-сурет.  Құқық бұзушылық жасаған шетелдіктердің саны 
(елдік бөліністе) 

2.4.6-сурет.  Адамдармен сауда-саттық жасағаны үшін сотталған 
адамдар 

2.4.7-сурет.  Адам саудасымен байланысты қылмыстық іс жасаған 
шетелдіктер 

2.4.8-сурет. Адам саудасының құрбандары 

2.4.9-сурет.  Көшіп-қонушыларды заңсыз әкелгені және әкеткені үшін 
сотталған адамдар 

2.4.10-сурет.  Қаржыландырудың барлық түрлері шеңберінде 
Қазақстанның тәулік бойы жұмыс істейтін 
стационарларында емделген шетелдіктердің саны 

КЕСТЕЛЕР ТІЗБЕСІ

1.2.1-кесте. Қазақстанға келген қазақтардың саны (елдік бөліністе) 

1.2.2-кесте. Шетелдік студенттер саны (ҚР ІІМ деректері бойынша 
елдік бөліністе) 

1.2.3-кесте. Квоталар бойынша еңбек қызметін жүзеге асыратын 
шетелдіктердің саны (елдік бөліністе) 

1.2.4-кесте. Патенттер бойынша жұмыс істейтін көшіп-қонушылардың 
саны (елдік бөліністе) 

1.2.5-кесте. Патенттер бойынша жұмыс істейтін көшіп-қонушылардың 
саны (жұмысқа орналастыру саласы) 

1.2.6-кесте. Қазақстанға еріксіз, оның ішінде реадмиссия туралы 
келісімдер шеңберінде (елдік бөліністе) оралған 
адамдардың саны 

1.2.7-кесте. Туризм мақсатында Қазақстанға келетін адамдардың саны 
(елдік бөліністе) 

1.2.8-кесте. Қазақстаннан кетуге ұйғарылған шетелдіктердің саны 
(елдік бөліністе)

1.3.1-кесте. Қазақстаннан тұрақты тұруға кететін адамдар саны 
(елдік бөліністе) 

1.3.2-кесте. Қазақстаннан кететін адамдардың саны (этникалық 
бөліністе) 

1.4.1-кесте. Облыстар бөлінісінде үлкен қалалы жерлерге халықтың 
жиналу коэффициенті 

2.1.1-кесте. Аймақтар бөлінісінде халықтың өсу қарқыны 

2.1.2-кесте. Облыстар бөлінісінде халықтың тығыздығы

2.2.1-кесте. Резидент емес жеке тұлғалардың пайдасына резидент 
жеке тұлғалардың ақша аударымдары (Қазақстаннан 
аударымдар) (елдік бөліністе, млн Америка Құрама 
Штаттары долл.) 
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2.2.2-кесте. Резидент жеке тұлғалардың пайдасына резидент емес 
жеке тұлғалардан ақша аударымдары (Қазақстанға 
аударымдар) (елдік бөліністе, млн Америка Құрама 
Штаттары долл.) 

2.4.1-кесте. Құқық бұзушылық жасаған шетелдіктердің саны 
(елдік бөліністе) 

2.4.2-кесте. Құқық бұзушылық жасаған шетелдіктердің саны 
(жас бөлінісінде) 

ҚЫСҚАРТУЛАР ТІЗІМІ 

ШҚО  Шығыс Қазақстан облысы 

ТЫХ  Тұруға ықтиярхат

ЕАЭО  Еуразиялық Экономикалық Одақ

БҚО  Батыс Қазақстан облысы 

ІІМ  Ішкі істер министрлігі 

СІМ  Сыртқы істер министрлігі 

КХҰ  Көші-қон жөніндегі халықаралық ұйым

ХЕҰ  Халықаралық еңбек ұйымы 

ҒЗТКЖ  Ғылыми-зерттеу және  
тәжірибелік-конструкторлық жұмыстар 

БҰҰ  Біріккен Ұлттар Ұйымы 

ТЖ  Тұрғылықты жері 

СҚО  Солтүстік Қазақстан облысы

ТМД  Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығы 

ХҚКО  Халыққа қызмет көрсету орталығы 

АВТОРЛАРДАН

«Қазақстан: кеңейтілген көші-қон профилі (2014–2019 жылдар)» зерттеуін 
Қазақстандағы көші-қон жөніндегі халықаралық ұйымның (КХҰ) — Орталық 
Азия бойынша субаймақтық үйлестіру кеңсесінің миссиясының қолдауымен ұлт-
тық сарапшылар тобы орындады. Жобаны іске асыру Қазақстан Республикасы 
Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі мен Қазақстан Республикасы 
Сыртқы істер министрлігінің қолдауының арқасында мүмкін болды.

Зерттеу мемлекеттік билік өкілдерінің, ұлттық сарапшылар мен зерттеушілердің, 
азаматтық қоғам институттары өкілдерінің бірлескен күш-жігерінің нәтижесі 
болды. Баяндамада айтылған зерттеу, түсіндіру нәтижелері мен тұжырымдар 
КХҰ-ның немесе ұйымға қатысушы елдердің көзқарасын міндетті түрде білдір-
мейді. Есепте пайдаланылатын белгілер мен материалды ұсыну нысаны қандай 
да бір елдің, аумақтың, қаланың немесе ауданның немесе олардың басқарушы 
органдарының құқықтық мәртебесіне қатысты, сондай-ақ Қазақстанда қолданы-
латын нормативтік-құқықтық және институционалдық реттеуші актілерге қаты-
сты КХҰ тарапынан қандай да бір пікір білдіру болып табылмайды. 

Баяндама авторлары оны құруға қатысқандардың барлығына терең риза-
шылықтарын білдіреді. Бірінші кезекте, біз Қазақстанның мемлекеттік органда-
рына алғысымызды білдіреміз, оларсыз бұл зерттеу жүзеге асырылмаған болар 
еді. Сарапшылар мен зерттеушілер ұжымы Қазақстан мемлекеттік органдары-
ның лауазымды тұлғаларымен кездесіп, талдау нәтижелерін талқылауға және 
ұсынылған құжаттар мен статистикалық деректерге қолжетімділікті пайдалануға 
мүмкіндік алды. 

Есепті тарих ғылымдарының докторы, профессор Ирина Черных және фило-
софия ғылымдарының кандидаты Рустам Бурнашев дайындады. Бейімді мини-
стрліктер мен ведомстволар арасындағы коммуникацияны, сондай-ақ статисти-
калық ақпаратты жинауды Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы 
Қазақстан стратегиялық зерттеулер институтының аға ғылыми қызметкері Анна 
Альшанская жүзеге асырды. 
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Біз рецензент ретінде қатысқан Қазақстанның министрліктері мен ведом-
стволарының мамандарына, сарапшылары мен зерттеушілеріне олардың 
құнды түсініктемелері мен ұсынымдары үшін, сондай-ақ Қазақстандағы КХҰ 
миссиясының ұлттық бағдарламалық офицері Евгений Хон мырзаға жобаны 
және ұжымның жұмысын жалпы үйлестіргені үшін ерекше алғысымызды біл-
діреміз.

Жобаның әртүрлі кезеңдерінде авторлар баяндаманы дайындауға өз үле-
стерін қосқан келесі мемлекеттік органдармен ақылдасты:

- Сыртқы істер министрлігі;

-  Ақпарат және қоғамдық даму министрлігі;

-  Білім және ғылым министрлігі;

-  Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі;

-  Ұлттық экономика министрлігі;

-  Стратегиялық жоспарлау және реформалар жөніндегі  
агенттіктің Ұлттық статистика бюросы;

-  Ішкі істер министрлігі;

-  Денсаулық сақтау министрлігі;

-  Ұлттық банк;

-  Бас прокуратура;

-  Ұлттық қауіпсіздік комитеті;

-  Экономикалық зерттеулер институты;

- Отандастар қоры.

Сайып келгенде, біз КХҰ-ның Қазақстандағы миссиясы — Орталық Азия 
бойынша субаймақтық үйлестіру кеңсесіне жобаны уақтылы және тиімді 
жүзеге асыруға көрсеткен көмегі үшін алғыс білдіргіміз келеді. 

КІРІСПЕ

Қазақстан — Көші-қон процестерінің айтарлықтай белсенді қатысушысы: 
оларға 2019 жылы ресми деректер бойынша уақытша орын ауыстыру-
лар мен еңбек көші-қонын есептемегенде 1173,2 мыңнан астам адам 
(57,5  мыңы сыртқы көші-қон процестеріне және 1115,7 мыңы ішкі көші-
қонға) тартылды, бұл елдің барлық халқының 6,38%-ын құрайды.1 Қазақстан 
Еуразиялық көші-қон жүйесінің құрамдас элементі болып табылады,2 онда 
тұтас жүйе шеңберінде де, оған кіретін мемлекеттердің ұлттық шекара-
лары шеңберінде де ішкі және сыртқы көші-қонды айқындайтын трендтер 
мен заңдылықтар тіркеледі. Сонымен бірге, Қазақстан жаһандық көші-қон 
процестеріне аз  дәрежеде болса да жазылған. Осылайша, Қазақстандағы 
сыртқы және ішкі көші-қон процестеріне жаһандық, аймақтық және ұлттық 
деңгейлердегі сын-қатерлер мен үрдістер әсер етеді, олардың ішінде неғұр-
лым маңыздылары мыналар болып табылады: 

Жаһандық деңгейде

- дамыған, сондай-ақ тез дамушы елдер арасында білікті және жоғары 
білікті адам ресурстары үшін бәсекелестікті күшейту;

- білім беру көші-қонының ерекше санатына бөлу және оны елдердің 
бәсекеге қабілеттілігін арттыру және адами капиталды ұлғайту факторы 
ретінде қарастыру.

Аймақтық деңгейде

- Еуразиялық көші-қон жүйесі шеңберінде еңбек көші-қоны «білімдарлар-
дың кетуімен» ілесе жүреді (еңбек мигранттарының жартысынан астамы-
ның жоғары немесе орта арнаулы білімі бар);

- Орталық Азияның барлық дерлік елдерінде әлеуметтік лифтілер жүйесі 
бұзылған жағдайда, көші-қон халықтың, ең алдымен жастардың өмірлік 
мүмкіндіктерін кеңейту, өз мәртебесін арттыру, көтеріліп бара жатқан 

1 Қазақстан Республикасы халқының көші-қоны бойынша есептелген: 2019 жылғы қаңтар-желтоқсан. — 
Астана, 2020.

2 И. В.Ивахнюк. Еуропадағы екі көші-қон жүйесі: даму үрдістері және өзара іс-қимыл перспективалары// 
«Архипелаг» интернет-порталы. — 2003// www.archipelag.ru/agenda/povestka/povestka-immigration/strategii/
dve_sistemi/.
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 әлеуметтік ұтқырлықты жеделдету, тұлғалық қалыптасуын іске асыру үшін 
пайдаланатын тәсілдерінің біріне айналды;

- Ресей Федерациясы сыртқы көші-қон (соның ішінде еңбек) үшін ең тар-
тымды ел болып қала береді, ал соңғы жылдары ол өзін білім беру көші-
қоны үшін тартымды орталық ретінде қалыптастырады;

- ЕАЭО шеңберінде білікті еңбек ресурстары үшін бәсекелестікті күшейту. 
Бұл Қазақстаннан неғұрлым дамыған әлеуметтік инфрақұрылым мен 
халықты әлеуметтік және экономикалық қолдау жүйесі бар Ресей Феде-
рациясына кәсіби кадрлардың көшіп кетуінің өсуін ынталандырады және 
тиісінше Қазақстан үшін адами капитал сапасының төмендеу тәуекелін 
шиеленістіреді.

Ұлттық деңгейде

- сыртқы көші-қонның теріс сальдосының өсуі, бұл ретте жоғары немесе 
орта кәсіптік білімі бар адамдардың Қазақстаннан кетуі және біліктілігі 
төмен мамандардың келуі тіркеледі;

- ішкі көші-қон ауқымының артуы, Нұр-Сұлтан және Алматы қалаларын-
дағы көші-қон ағындарының негізгі көлемінің шоғырлануы.

Кеңейтілген көші-қон профилі — толық статистикалық және талдамалық 
ақпаратты қамтитын және Қазақстандағы көші-қонның жалпы жағдайын 
бағалауға арналған кешенді құжат.

Ұсынылған көші-қон профилі Прага процесі аясында жүзеге асырылған 
жобалардың логикалық және хронологиялық жалғасы болып табылады, 
атап айтқанда келесі құжаттар:

- Қазақстан: 2007 жылдан 2009 жылға дейінгі кезеңді қамтитын 20103 
Кеңейтілген көші-қон профилі; 

- Қазақстан: 2009 жылдан бастап 2014 жылға дейінгі кезеңді қамтитын 20154 
Базалық көші-қон профилі.

3 Қазақстан: Кеңейтілген көші-қон профилі. — Прага: Көші-қон серіктестігін құру: 2010. — 68 б.

4 Казақстан: Негізгі көші-қон профилі. — Прага: Көші-қон серіктестігін құру: 2015. — 21 б.

Осылайша, бұл құжаттар жиынтығында Қазақстандағы көші-қон динами-
касын он жылдан астам уақыт ішінде, оның ішінде көші-қон процестерін 
басқару тетіктері мен институттарының трансформациясын, сондай-ақ 
көші-қон процестерін реттейтін негізгі нормативтік-құқықтық құжаттарды 
бақылауға мүмкіндік береді.
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1.1 ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ КӨШІ-ҚОННЫҢ 
ҚОЗҒАУШЫ КҮШТЕРІ 

Қазақстандағы көші-қон процестерінің негізгі бағыттары:

- ең алдымен этникалық қазақтардың келуіне байланысты көшіп келу;

-  эмиграция, оның негізгі трендтері «білімдарлардың кетуі» және халықтың 
негізінен орыс тілді5 бөлігінің кетуі;

-  ішкі көші-қон, негізінен — халықтың ауылдан, шағын және орта қалалар-
дан мегаполистерге көшуі;

- еңбек көші-қоны және көші-қон транзиті.

Қазіргі уақытта Қазақстанға босқындардың келуі сандық тұрғыдан аса маңы-
зды емес көші-қон арнасы болып табылады.

Қазақстанда ұсынылған халықтың көші-қонының барлық негізгі түрлерін 
(көшіп кету, көшіп келу, еңбек көші-қоны және ішкі көші-қон) факторлар-
дың тұтас тобы айқындайды. Бірақ, көші-қонның әр түріне қатысты осын-
дай факторлардың ресми сәйкестігі болса да, олардың көрінісі мен әсер 
ету күші нақты ерекшеліктерге ие. Бұл ретте халықтың ішкі көші-қонының 
басты ерекшелігі бар, өйткені бұл процеске эмиграцияға, иммиграцияға 
және еңбек көші-қонына байланысты барлық факторлар әсер етеді. 

1.1.1 ЕУРАЗИЯЛЫҚ КӨШІ-ҚОН ЖҮЙЕСІ ЖӘНЕ ҚАЗАҚСТАН

Көші-қон процестерін заманауи зерттеудің бастапқы нүктесі 1990-шы жыл-
дардың басында зерттеу практикасына енгізілген көші-қон жүйелері идеясы 
болып табылады.6 Халықаралық көші-қон жүйесі оған кіретін елдер ара-
сында олардың саяси, экономикалық және мәдени байланыстарына негіз-
делген көлемі жағынан елеулі және тұрақты (өзін-өзі қолдайтын) көші-қон 
ағындарының болуымен айқындалады.

5 Бұл жағдайда «Қазақстанның орыс тілді халқы» термині орыс тілі күнделікті (оның ішінде үйде) және 
іскерлік қарым — қатынастың базалық тілі болып табылатын қазақтарды қоса алғанда, республиканың бүкіл 
халқын білдіреді.

6 Қараңыз, мысалы, International Migration Systems: A Global Approach. — Oxford, Clarendon Press: 1992.



4  |  ҚАЗАҚСТАН ▪ КЕҢЕЙТІЛГЕН КӨШІ-ҚОН ПРОФИЛІ КӨШІ-ҚОННЫҢ ҮРДІСТЕРІ МЕН СИПАТТАМАЛАРЫ  |  5

Кеңес Одағының ыдырауы сыртқы көші-қон үшін барынша кең мүмкіндіктер 
ашқанына қарамастан, посткеңестік кеңістіктегі негізгі көші-қон ағындары 
қазіргі уақытқа дейін бұрынғы КСРО республикалары арасында визалық 
режимнің болмауымен формальды түрде айқындалатын Кеңес Одағы-
ның «қысқартылған» шекаралары шеңберінде болып отыр.7 Шын мәнінде, 
1990-шы жылдары белгілі бір құрылымдалған көші-қон аясын немесе 
арнайы халықаралық көші-қон жүйесін қалыптастыру үшін негіз қаланды 
деп айтуға болады. 2000 жылдардың басында посткеңестік кеңістікте 
қалыптасқан көші-қон жүйесін байланыстырушы элемент — ең алдымен 
қабылдаушы және ішінара транзиттік ел ретінде Ресей Федерациясының 
айналасында қалыптасқан Еуразиялық деп атау ұсынылды.8

Егер Еуразиялық көші-қон жүйесінің бар екенін тиісті термин енгізілген 
сәттен емес, оның нақты қалыптасқан уақытынан (осындай тәсілдің барлық 
қарама-қайшылығын ескере отырып) қарастыратын болсақ, оны құрылымда-
ушы факторлар уақыт өте келе бірқатар өзгерістерге ұшырады деп айтуға 
болады. Қазіргі уақытта оның дамуының екі кезеңін баса айтуға болады.

1990-жылдардың басында КСРО-ның ыдырауымен және жаңа мемлекет-
тердің егемендігімен байланысты, оның ішінде «титулды ұлт» тұжырымда-
масы негізінде посткеңестік кеңістік аясында «мәжбүрлі көші-қон» басым 
болды, бұл ең алдымен, олар үшін әлеуметтік (сәйкестендіру) сын-теге-
уріндер мен тәуекелдерді қалыптастыру тұрғысынан алғанда, титулды емес 
этностардың өкілдеріне күшті қысым жасауға алып келді. 1990 жылдардағы 
көші-қон процестерінің негізгі нәтижелерінің бірі жіберуші елдердің адами 
капиталды ауқымды жоғалтуы болды, бұл экономика мен әлеуметтік салада 
көрініс тапты: экономиканың инновациялық және технологиялық салала-
рын дамытуға қабілетті жоғары білікті кадрлардың саны күрт төмендеді.

2000-шы жылдардың басында әлеуметтік факторлардың маңызы едәуір 
азайды және экономикалық факторлар алдыңғы қатарға шықты: Еурази-
ялық көші-қон жүйесі шеңберіндегі осы немесе өзге елдер мәдени-тарихи 

7 Еуропалық Одақтың мүшесі болған Латвия, Литва және Эстония, содан кейін Кеңес Одағының ыдырауы 
кезінде пайда болған басқа елдермен визалық режимі бар Шенген келісімі посткеңестік көші — қон 
кеңістігі шеңберінен шықты. Посткеңестік кеңістіктегі басқа елдермен визалық режимі бар Түркіменстан 
ерекше орын алады.

8 И. В. Ивахнюк. Еуропадағы екі көші-қон жүйесі: даму үрдістері және өзара іс-қимыл перспективалары // 
«Архипелаг» интернет-порталы. — 2003// www.archipelag.ru/agenda/povestka/povestka-immigration/strategii/
dve_sistemi/.

сәттердің болуы есебінен емес, өзінің экономикалық даму деңгейі немесе 
жалақы деңгейінің арқасында тартымдылыққа ие болуда. Тиісінше, 1990 – 
2000 жылдар аралығында Еуразиялық көші-қон жүйесіндегі халықаралық 
көші-қонның басым векторы экономикалық тұрғыдан уәжді көші-қон, ең 
алдымен еңбек көші-қоны болып отыр. Бұл ретте, экономикалық негіздел-
ген көші-қонды құрылымдау қисыны негізінен 1990 жылдардағы «мәжбүрлі 
көші-қон» нәтижелерімен анықталады. 

2000-шы жылдары Еуразиялық көші-қон жүйесі шеңберінде Орталық 
Азия кіші жүйесі ерекшеленеді,9 онда ең алдымен қабылдаушы тарап — 
Қазақстан, ал Орталық Азияның басқа елдері — жіберуші болып табылады. 
Дегенмен Еуразиялық жүйедегі сияқты, сәйкестендіру факторлары да осы 
жерде белгілі бір рөл атқаруды жалғастырса да,10 шын мәнінде Орталық 
Азияның кіші жүйесі бәрінен бұрын экономикалық факторлармен айқын-
далады. Көші-қон ағындарының негізгі құрамдас бөлігі, олардың көлемінде 
басым болмаса да, еңбекші-мигранттар болып отыр. Бұл жағдайда жүйе 
құрушы:

- 1990-шы – 2000-шы жылдары еңбек нарығының өзгеруі;

- қабылдаушы және жіберуші елдер халқының мәдени-тарихи жақындығы, 
бұл мигранттарға Қазақстанда «көзге түсетін азшылықтарды» немесе 
«көзге түсетін басқаларды» қалыптастыруға мүмкіндік бермейді11;

- қабылдаушы және жіберуші елдердің тұрақты саяси қарым-қатынасы, 
олардың арасындағы визасыз орын ауыстыру режимі;

- жіберетін елдерде типтік «итермелейтін» факторлардың болуы (жұмыс-
сыздық, өмір сүру деңгейінің төмендігі, демографиялық қысымның артуы). 

9 Е. Садовская . Қазақстан Орталық Азия көші-қон қосалқы жүйесінде // Посткеңестік өзгерістер: Көші-қондағы 
көрінісі. — Мәскеу: АдамантЪ, 2009. — 279–321-б.; И. Черных. Жібек жолының экономикалық белдеуі 
және оның Орталық Азиядағы көші-қон процестеріне әсері // Жібек жолының экономикалық белдеуі 
аймақтық қауіпсіздік мәнмәтінінде. — Алматы: Қазақстан-неміс университеті, 2017. –—117–126-б.

10 Мысалы, Қазақстан мен Қырғызстанда титулдық ұлттар өкілдерінің: қазақтар мен қырғыздардың, тиісінше, 
көшіп келуін ынталандыруға бағытталған бағдарламалар бар.

11 Krahn H., Taylor A. Resilient teenagers: Explaining the high educational aspirations of visible-minority youth in 
Canada // Journal of International Migration and Integration. — 2005. — Vol. 6. — 405–434-бөлім; В. Мукомель. 
Ресейішілік шетелдік мигранттардың интеграциясы мәселелері. — Әлеуметтік зерттеулер. — 2016. — 
№ 5. —69–79-б.

https://archipelag.ru/agenda/povestka/povestka-immigration/strategii/dve_sistemi/
https://archipelag.ru/agenda/povestka/povestka-immigration/strategii/dve_sistemi/
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Қазақстан халқының көші-қон мінез-құлқы ең алдымен Еуразиялық көші-
қон жүйесінің жалпы заңдылықтарымен және оған тән «үлгілік» итермеле-
уші және тартушы факторлармен айқындалады:

- мәдени-тарихи факторлар (жалпы тілдік кеңістіктің, тұрақты әлеумет-
тік-экономикалық және туыстық байланыстардың болуы, мәдени дәстүр-
лер мен құндылықтардың ұқсастығы және т. б.);

-  саяси-құқықтық факторлар (Қазақстанда және осы жүйеге кіретін басқа 
да мемлекеттерде тұрақты саяси қатынастардың болуы, көшіп-қонушы-
ларды ауыстырудың визасыз режимі, ЕАЭО-ға мүше елдерден еңбекші 
көшіп-қонушылар үшін жария етудің оңайлатылған қағидалары);

- әлеуметтік-экономикалық факторлар (Ресей Федерациясында ертерек 
зейнетке шығу, осы елде «ана капиталын» қамтамасыз ету бағдарлама-
сының болуы, бюджет саласының қызметкерлері үшін әлеуметтік пакет, 
жұмысқа орналасудың кең мүмкіндіктері). 

Қазақстандағы көші-қонды айқындайтын тағы бір фактор — бірқатар елдер 
жүргізіп отырған шетелдік азаматтарды тарту саясаты. Бұл тұрғыда Қазақстан 
үшін Ресей Федерациясының Еуразиялық көші-қон жүйесінің негізгі елі 
ретіндегі саясаты және ең алдымен — Ресей Федерациясының іске асы-
рып отырған шетелде тұратын «отандастарды»12, «орыс тілін қолданушы-
ларды» тарту бағдарламалары, сондай-ақ ТМД азаматтары үшін білім беруге 
гранттар жүйесі неғұрлым маңызды болып табылады. Ресейде Федерация-
сында Ресей Федерациясының Президентінің 2006 жылғы 22 маусымдағы 
жарлығымен қабылданған шетелде тұратын отандастардың Ресей Федера-
циясына ерікті түрде қоныс аударуына жәрдемдесу жөніндегі мемлекеттік 
бағдарлама жұмыс істейді.13 2012 жылғы 14 қыркүйекте бағдарламаның жаңа 
редакциясын қамтитын және оны мерзімсіз ететін жарлыққа қол қойылды.14  

12 Ресей Федерациясы. «Ресей Федерациясының шетелдегі отандастарға қатысты мемлекеттік саясаты 
туралы» 1999 жылғы 24 мамырдағы № 99-ФЗ Федералдық заң// Ресей Федерациясының Президентінің 
ресми сайты// kremlin.ru/acts/bank/13875.

13 Ресей Федерациясының Президенті. «Шетелде тұратын отандастардың Ресей Федерациясына ерікті 
түрде қоныс аударуына жәрдемдесу жөніндегі шаралар туралы» 2006 жылғы 22 маусымдағы № 637 
жарлық// Ресей Президентінің ресми сайты // kremlin.ru/acts/bank/23937.

14 Ресей Федерациясының Президенті. «Шетелде тұратын отандастардың Ресей Федерациясына ерікті 
түрде қоныс аударуына жәрдем көрсету жөніндегі мемлекеттік бағдарламаны іске асыру туралы» 
2012 жылғы 14 қыркүйектегі № 1289 Жарлық // Ресей Федерациясының президентінің ресми сайты// 
kremlin.ru/acts/bank/36045.

Бағдарламаға түзетулер 201415 және 201616 жылдары да енгізілді. 2014 жылы 
орыс тілін таратушылар деп танылған шетелдік азаматтар мен азаматтығы 
жоқ адамдар үшін Ресей Федерациясының азаматтығына қабылдаудың жеңіл-
детілген тәртібін енгізуді қарастыратын «Ресей Федерациясының азаматтығы 
туралы» федералдық заңға және Ресей Федерациясының жекелеген заңна-
малық актілеріне өзгерістер енгізу туралы» Федералдық заң қабылданды.17 

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика коми-
тетінің деректері бойынша Ресей Федерациясы мен Қазақстан арасындағы 
көші-қон алмасуының жалпы көлемі 1.1.1-суретте көрсетілген. 

1.1.1-сурет. Ресей Федерациясы мен Қазақстан арасындағы көші-қон көлемі (мың адам)
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Дереккөз:  Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті.

Қазақстандықтардың 2010-шы жылдардың басында Ресей Федерация-
сына эмиграциясының салыстырмалы түрде көтерілуінен кейін 2013 жылы 
оның 20,8 мың адамға дейін құлдырауы орын алады. Болашақта 2019 жылы 
шамамен 39,8 мың адамға дейін эмиграцияның тұрақты өсуі байқалады. Бұл 
ретте Қазақстанға Ресей Федерациясынан келген адамдардың саны соңғы 
жылдары 3,4–4,3 мың адам шегінде ауытқиды.

15 Ресей Федерациясының Президенті. «Шетелде тұратын отандастардың Ресей Федерациясына ерікті 
түрде қоныс аударуына жәрдем көрсету жөніндегі мемлекеттік бағдарламаға өзгерістер енгізу туралы» 
2014 жылғы 4 сәуірдегі № 201 Жарлық»// Ресей Президентінің ресми сайты // kremlin.ru/acts/bank/38262.

16 Ресей Федерациясының Президенті. «Шетелде тұратын отандастардың Ресей Федерациясына ерікті 
түрде қоныс аударуына жәрдем көрсету жөніндегі мемлекеттік бағдарламаға өзгерістер енгізу туралы» 
2016 жылғы 25 ақпандағы № 82 жарлық// Ресей Федерациясының Президентінің ресми сайты // kremlin.
ru/acts/bank/40543.

17 Ресей Федерациясы. «Ресей Федерациясының азаматтығы туралы Федералдық заңға және Ресей 
Федерациясының жекелеген заңнамалық актілеріне өзгерістер енгізу туралы» 2014 жылғы 20 сәуірдегі 
№ 71-ФЗ Федералдық заң»// Ресей Федерациясының Президентінің ресми сайты // kremlin.ru/acts/
bank/38343.

http://www.kremlin.ru/acts/bank/13875
http://kremlin.ru/acts/bank/23937
http://kremlin.ru/acts/bank/36045
http://kremlin.ru/acts/bank/38262
http://kremlin.ru/acts/bank/40543
http://kremlin.ru/acts/bank/40543
http://kremlin.ru/acts/bank/38343
http://kremlin.ru/acts/bank/38343
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1.1.2  ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ КӨШІ-ҚОН ПРОЦЕСТЕРІН 
КЕЗЕҢГЕ БӨЛУ 

Тәуелсіздік кезеңінде (1992 жыл — қазіргі уақыт) Қазақстандағы көші-қон 
процестерінің дамуында төрт кезеңді баса айтуға болады (1.1.2-сурет):

1. 1990-шы жылдар — дағдарыстық әлеуметтік-саяси және әлеуметтік — 
экономикалық даму және осыған байланысты көші-қон «донорлығы-
ның» кезеңі, онда болмашы көшіп келу (негізінен Қазақстанға тарихи 
Отаны ретінде қайтып келетін этникалық қазақтар) Қазақстан халқы-
ның «орыс тілді» құрамдас бөлігінің едәуір қысқаруына әкеп соқтырған 
эмиграциялық жылыстаумен бірнеше рет тоқтатылады. 1995 жылдың 
өзінде Қазақстан Президентінің «Қазақстан Республикасындағы шетел 
азаматтарының құқықтық жағдайы туралы» Жарлығы шыққанымен18, осы 
уақытта көші-қон процестері өздігінен дамып жатқаны да кезеңнің маңы-
зды сипаты болып табылады», ал 1997 жылы Қазақстанда «Халықтың 
көші-қоны туралы» Заң19 қабылданды және Көші-қон және демография 
жөніндегі агенттік құрылды20. 1993 жылы қазақтардың (10 мың отбасы 
немесе шамамен 40 мың адам) көшіп келуінің бірінші жылдық квотасы 
белгіленеді. Бұдан әрі этникалық көшіп келу квотасы Қазақстан Респу-
бликасы Президентінің Жарлығымен әрбір күнтізбелік жылға белгіленді. 
1998 жылы этникалық қазақтарды тарихи отанына қайтару тұжырымда-
масы қабылданды21. 

2. 2000 жылдардың бірінші жартысы мен ортасы — әлеуметтік-экономи-
калық тұрақтандыру және экономикалық өсу кезеңі (оның ішінде  — 
Орталық Азияның басқа елдерімен салыстырмалы салыстырғанда). Ішкі 
және сыртқы көші-қонды анықтайтын негізгі факторлар экономикалық 

18 Қазақстан Республикасының Президенті. «Қазақстан Республикасындағы шетел азаматтарының құқықтық 
жағдайы туралы» 1995 жылғы 19 маусымдағы № 2337 заң күші бар жарлық// «Әділет» Қазақстан 
Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің ақпараттық-құқықтық жүйесі// adilet.zan.kz/rus/archive/
docs/U950002337_/19.06.1995.

19 Қазақстан Республикасы. «Халықтың көші-қоны туралы» 1997 жылғы 13 желтоқсандағы № 204 заң// 
«Әділет» Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің ақпараттық-құқықтық жүйесі// 
adilet.zan.kz/rus/archive/docs/Z970000204_/13.12.1997.

20 Қазақстан Республикасының Президенті. «Қазақстан Республикасының Көші-қон және демография 
жөніндегі агенттігін құру туралы» 1997 жылғы 8 желтоқсандағы № 3783 жарлық// «Әділет» Қазақстан 
Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің ақпараттық-құқықтық жүйесі// adilet.zan.kz/rus/docs/
U970003783_.

21 Қазақстан Республикасының Үкіметі. «Этникалық қазақтарды тарихи отанына репатриациялау тұжырымдамасы 
туралы» 1998 жылғы 16 қыркүйектегі № 900 қаулы// «Әділет» Қазақстан Республикасының нормативтік 
құқықтық актілерінің ақпараттық-құқықтық жүйесі// adilet.zan.kz/rus/docs/P980000900_.

сипаттағы факторлар болып табылады. Кезең эмиграцияның едәуір 
қысқаруымен және көшіп келудің (ең алдымен — Орталық Азия елдері-
нен), оның ішінде этникалық (олардың тарихи отанына оралуын қолдау 
бағдарламасы шеңберінде елге этникалық қазақтардың келуі) біртіндеп 
өсуімен сипатталады. Қазақстанда экономикалық жағдайдың жақса-
руына байланысты 2002 жылдан бастап этникалық көшіп келу квотасы-
ның мөлшері айтарлықтай өсіп, 2005 жылы 15 мың отбасына жетті. Бұл 
жиынтығында Қазақстанның көші-қон реципиентіне айналуына әкеп 
соқты (және абсолюттік мәнде сыртқы көші-қон сальдосының оң көр-
сеткіші көп болмаса да, оң динамика өте айқын байқалады). Сонымен 
қатар, осы уақытқа дейін «орыс тілді» компоненттің көші-қон әлеуеті 
едәуір дәрежеде таусылды. Осы кезеңде «Халықтың көші-қоны туралы» 
заңға бірқатар түзетулер енгізіледі22, сондай-ақ Қазақстан Республи-
касының Көші-қон саясатының 2001–2010 жылдарға арналған бағдар-
ламасы жұмыс істей бастайды23. 2000 және 2007 жылдары тиісінше 
Қазақстан Республикасы Көші-қон саясатының тұжырымдамасы24 және 
Қазақстан Республикасы Көші-қон саясатының 2007–2015 жылдарға 
арналған тұжырымдамасы25 қабылданады. Қазақстан Республикасының 
Ауылдық аумақтарды дамытудың 2004–2010 жылдарға арналған мемле-
кеттік бағдарламасы шеңберінде ішкі көші-қонды мемлекеттік реттеудің 
алғашқы әрекеттері жасалуда.26 Бағдарламаға сәйкес 2010 жылға дейін 
өмір сүру жағдайлары ерекше қолайсыз елді мекендердің тұрғындарын 
көшіруді жүзеге асыру көзделді.

22 Қазақстан Республикасын. «Халықтың көші-қоны туралы» Қазақстан Республикасының Заңына өзгерістер 
мен толықтырулар енгізу туралы» 2002 жылғы 27 наурыздағы № 313-2 заңын қараңыз// «Әділет» Қазақстан  
Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің ақпараттық-құқықтық жүйесі// adilet.zan.kz/rus/docs/
Z020000313_.

23 Қазақстан Республикасын. «Халықтың көші-қоны туралы» Қазақстан Республикасының Заңына өзгерістер 
мен толықтырулар енгізу туралы» 2002 жылғы 27 наурыздағы № 313-2 заңын қараңыз// «Әділет» Қазақстан  
Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің ақпараттық-құқықтық жүйесі// adilet.zan.kz/rus/docs/
P010001371_.

24 Қазақстан Республикасының Үкіметі. Қазақстан Республикасы Көші-қон саясатының тұжырымдамасы 
туралы» 2000 жылғы 5 қыркүйектегі № 1346 қаулы// «Әділет» Қазақстан Республикасының нормативтік 
құқықтық актілерінің ақпараттық-құқықтық жүйесі// adilet.zan.kz/rus/docs/P000001346_.

25 Қазақстан Республикасының Президенті. «Қазақстан Республикасы Көші-қон саясатының 2007–2015 
жылдарға арналған тұжырымдамасы туралы 2007 жылғы 28 тамыздағы № 399 жарлық// «Әділет» Қазақстан 
Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің ақпараттық-құқықтық жүйесі// adilet.zan.kz/rus/docs/
U070000399_.

26 Қазақстан Республикасының Президенті. «Қазақстан Республикасының Ауылдық аумақтарын дамытудың 
2004–2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы туралы» 2003 жылғы 10 шілдедегі № 1149 
жарлық// «Әділет» Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің ақпараттық-құқықтық 
жүйесі// adilet.zan.kz/rus/docs/U030001149_.

http://adilet.zan.kz/rus/archive/docs/U950002337_/19.06.1995
http://adilet.zan.kz/rus/archive/docs/U950002337_/19.06.1995
http://adilet.zan.kz/rus/archive/docs/Z970000204_/13.12.1997
http://adilet.zan.kz/rus/docs/U970003783_
http://adilet.zan.kz/rus/docs/U970003783_
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P980000900_
http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z020000313_
http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z020000313_
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P010001371_
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P010001371_
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P000001346_
http://adilet.zan.kz/rus/docs/U070000399_
http://adilet.zan.kz/rus/docs/U070000399_
http://adilet.zan.kz/rus/docs/U030001149_
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3. 2000 жылдардың соңғы үштен бірі – 2010 жылдардың ортасы көші-қон 
процестері жалпы әлемдік заңдармен, оның ішінде әлемдік қаржы-э-
кономикалық дағдарыспен айқындала бастады. Қазақстандағы сыртқы 
көші-қонның ең төменгі сальдосы экономикадағы дағдарыс құбылыстары 
неғұрлым айқын болған 2008 жылға тура келді. Дегенмен, Қазақстанда 
үшінші кезеңнің басында этникалық иммиграцияны қолдау сақталып 
отыр. 2009–2011 жылдарға квота 20 мың отбасы шамасында белгілен-
ді.27 Алайда, 2012 жылдың өзінде Қазақстан этникалық көшіп келушілерге 
қатысты квоталау саясатынан бас тартты. Осы кезеңде мемлекеттің көші-
қон саласындағы саясатын реттеу бұрын әзірленген заңнама, Қазақстан 
Республикасының Көші-қон саясатының 2007–2015 жылдарға арналған 
тұжырымдамасы28 және «Халықтың көші-қоны туралы» Заңның жаңа 
редакциясы29 негізінде жүргізіледі. «Халықтың көші-қоны туралы» заңда 
алғаш рет «ішкі көші-қон» (тұрақты немесе уақытша тұру мақсатында 
жеке тұлғалардың Қазақстан Республикасының ішінде қоныс аударуы) 
және «ішкі көшіп-қонушы» (тұрақты немесе уақытша тұру мақсатында 
Қазақстан Республикасының ішінде өз бетінше қоныс аударушы адам) 
ұғымдары заңнамалық түрде бекітіледі. Сондай-ақ «ішкі көшіп-қонушы-
лардың қоныс аудару квотасы» ұғымы енгізіледі, бұл ұғым «Қазақстан 
Республикасының Үкіметі белгілейтін, тұрақты тұру үшін экологиялық 
жағдайы аса қолайсыз және даму әлеуеті төмен елді мекендерден 
Қазақстан Республикасының экономикалық перспективалы аймақтарына 
қоныс аударатын Қазақстан Республикасы азаматтары отбасыларының 
шекті саны» деп түсініледі.

4. 2010 жылдардың ортасында басталған төртінші кезең көші-қон себептерін 
қабылдауда әлеуметтік және әлеуметтік-экономикалық факторлар басым 
бола бастайтындығымен сипатталады. Көші-қон процестерін «адами 
капиталды» өзгерту тұжырымдамасының призмасы және осы өзгерістің 
елді жаңғыртуға әсері арқылы қарау үрдісі анық көрінеді. Көші-қон  

27 Қазақстан Республикасының Президенті. Оралмандардың 2009–2011 жылдарға арналған көшіп келу 
квотасы туралы» 2008 жылғы 17 қарашадағы № 690 жарлық// «Әділет» Қазақстан Республикасының 
нормативтік құқықтық актілерінің ақпараттық-құқықтық жүйесі// adilet.zan.kz/rus/docs/U080000690_.

28 Қазақстан Республикасының Президенті. «Қазақстан Республикасы Көші-қон саясатының 2007–2015 
жылдарға арналған тұжырымдамасы туралы» 2007 жылғы 28 тамыздағы № 399 жарлық// «Әділет» 
Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің ақпараттық-құқықтық жүйесі// adilet.zan.kz/rus/
docs/U070000399_.

29 Қазақстан Республикасы. 2011 жылғы 22 шілдедегі № 477-IV «Халықтың көші-қоны туралы» заң// «Әділет» 
Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің ақпараттық-құқықтық жүйесі// adilet.zan.kz/rus/
docs/Z1100000477.

ағындарында тек сандық көрсеткіштерге ғана емес, ең алдымен мигрант-
тардың сапалық сипаттамаларына баса назар аударыла бастайды. 
Тұжырымдамалық сипаттағы құжаттарда, мысалы — Қазақстан Респу-
бликасының Көші-қон саясатының 2017–2021 жылдарға арналған тұжы-
рымдамасында бірінші кезекте білікті шетелдік қызметкерлерді тарту 
қажеттігіне назар аударылады.30 Маңызды сәт ішкі көші-қон мониторин-
гінің неғұрлым тиімді тетігін белгілеу, сондай-ақ көші-қон мәселелерін 
(сыртқы да, ішкі де) терроризм мен экстремизм қатерлерімен байланы-
стыру болып табылады,31 бұл жиынтығында «көші-қонды бақылаудың 
интеграцияланған жүйесін» қалыптастыруға бағытталған.32 Сыртқы 
көші-қон процестеріне ықпал ететін маңызды фактор бұлардың бәрінен 
басқа, адамдардың еркін жүріп-тұруын көздейтін Еуразиялық экономика-
лық одақтың іске қосылуы болып табылады.33

30 Қазақстан Республикасының Үкіметі. «Қазақстан Республикасы Көші-қон саясатының 2017–2021 жылдарға 
арналған тұжырымдамасын және Қазақстан Республикасы Көші-қон саясатының 2017–2021 жылдарға 
арналған тұжырымдамасын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы» 2017 жылғы 
29 қыркүйектегі № 602 қаулысы // «Әділет» Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің 
ақпараттық-құқықтық жүйесі// adilet.zan.kz/rus/docs/P1700000602.

31 Қазақстан Республикасы. «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне экстремизм мен 
терроризмге қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2016 жылғы 
22 желтоқсандағы № 28-VI заң// Казахстанская правда. — 2016. — 27 желтоқсан

32 Мемлекет басшысының төрағалығымен Қауіпсіздік Кеңесінің отырысы// Қазақстан Республикасы 
Президентінің «Ақ Орда» ресми сайты. — 2016. — 10 маусым// www.akorda.kz/ru/events/akorda_news/
zasedanie-soveta-bezopasnosti-pod-predsedatelstvom-glavy-gosudarstva-4.

33 Қазақстан Республикасы. «Еуразиялық экономикалық одақ туралы шартты ратификациялау туралы 
2014 жылғы 14 қазандағы № 240-V ҚРЗ заңы// «Әділет» Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық 
актілерінің ақпараттық-құқықтық жүйесі// adilet.zan.kz/rus/docs/Z1400000240.

http://adilet.zan.kz/rus/docs/U080000690_
http://adilet.zan.kz/rus/docs/U070000399_
http://adilet.zan.kz/rus/docs/U070000399_
http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1100000477
http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1100000477
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1700000602
http://www.akorda.kz/ru/events/akorda_news/zasedanie-soveta-bezopasnosti-pod-predsedatelstvom-glavy-gosudarstva-4
http://www.akorda.kz/ru/events/akorda_news/zasedanie-soveta-bezopasnosti-pod-predsedatelstvom-glavy-gosudarstva-4
http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1400000240
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1.1.3 ҚАЗІРГІ КЕЗЕҢДЕГІ СЫРТҚЫ КӨШІ-ҚОН 

2010-шы жылдардың ортасында басталған Қазақстандағы көші-қон проце-
стері дамуының қазіргі заманғы, төртінші кезеңі осы уақытта 2000-шы жыл-
дардың аяғынан бастап ұлғайып келе жатқан сыртқы көші-қон сальдосы-
ның төмендеуі тұрақты трендке айналуымен сипатталады және 2012 жылы 
Қазақстанда 1990-шы жылдардағы дағдарыстан кейін алғаш рет көші-қон-
ның теріс сальдосы тіркеледі (минус 1,4 мың адам). Бұдан әрі бұл үрдіс 
абсолюттік көрсеткіштерде де, ел халқының жалпы санына қатысты да өсе 
түсуде. 2019 жылы көші-қонның теріс сальдосы 33 мың адамды құрады және 
халықтың жалпы санынан көлемі бойынша 0,18%-ға жақын (1.1.3-сурет). 

1.1.3-сурет. Қазақстандағы сыртқы көші-қон сальдосының абсолюттік және 
салыстырмалы мәндері (2010–2019 жылдар) 
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Дереккөз:  Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті.

Қазақстан үшін сыртқы көші-қонның негізгі компоненттерінің бірі этника-
лық көшіп келу — этникалық қазақтардың (оралмандардың) тарихи отанына 
оралуы болып табылады. Қазақстанда көші-қон процестерін дамытудың 
төртінші кезеңі шеңберінде жалпы елдік тәсілден оралмандарды аймақтық 
тәсілге тартуға көшу тіркеледі. Мәселен, 2011 жылғы «Халықтың көші-қоны 
туралы» Заңға34 2015 жылы енгізілген түзетулерге сәйкес оралмандардың 
республикалық көшіп келу квотасының орнына аймақтық квота белгіленеді. 

34 Қазақстан Республикасы. «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне халықтың көші-қоны 
және жұмыспен қамтылуы мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2015 жылғы 
24 қарашадағы № 421-V заң// «Әділет» Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің 
ақпараттық-құқықтық жүйесі// adilet.zan.kz/rus/docs/Z1500000421.

http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1500000421
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Сондай-ақ, төртінші кезеңнің соңында тарихи отанына оралған этникалық 
қазақтардың түсінігін өзгерту жүріп жатқанын атап өту қажет, бұл олардың 
«оралмандар» (қайтып келушілер, репатрианттар) деген белгілерін «қан-
дас» (аталас) деп ауыстырғанда бекітіледі.35

Қазақстанмен байланысты сыртқы көші-қон процестерінің тағы бір маңы-
зды үрдісі — 2000-шы және 2010 жылдардың екінші жартысының ішінде 
елдегі жоғары және арнаулы орта білімі бар адамдар көші-қонының саль-
досы теріс болды (1.1.4-сурет), тіпті көшіп келу көлемі көшіп кету көлемінен 
асып түссе де. Осылайша, Қазақстаннан «білімдарлардың кетуінің» тұрақты 
үрдісі және сыртқы көші-қонның елдің адами капиталы сапасының өзгеруіне 
әсері туралы айтуға болады. Жоғары білімі бар адамдардың эмиграциялық 
ұтқырлығының деңгейі айтарлықтай жоғары — 2019 жылы жоғары білімі 
бар адамдар (12,6 мың адам) Қазақстаннан кеткендердің жалпы санының 
27,93%-ын құрады, яғни әрбір үшінші эмигранттың жоғары білімі болды.36

1.1.4-сурет. Қазақстанда жоғары білімі және арнаулы орта білімі бар адамдардың 
көші-қон сальдосы (адам) 
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Дереккөз:  Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті.

35 Қазақстан Республикасы. «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне көші-қон процестерін 
реттеу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2020 жылғы 13 мамырдағы 
№ 327-VІ заң// «Әділет» Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің ақпараттық-
құқықтық жүйесі// adilet.zan.kz/rus/docs/Z2000000327.

36 Қазақстан Республикасы халқының көші–қоны: бойынша есептелген: 2019 жылғы қаңтар–желтоқсан. —  
Нұр-Сұлтан, 2020.

Қазақстандағы сыртқы көші-қон процестері елдің аймақтық бөлінісінде 
біркелкі ұсынылмаған. Қазақстанда иммигранттар үшін тартымды аймақтар 
және эмиграциялық «донорлар» болып табылатын аймақтар айтарлықтай 
айқын көрінеді.

2019 жылы көшіп келушілер үшін Қазақстанның неғұрлым тартымды 
аймақтары Маңғыстау және Алматы облыстары, сондай-ақ Алматы қаласы 
болды (1.1.5-сурет). 

1.1.5-сурет. 2019 жылы көшіп келушілер саны (адам) 
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Дереккөз:  Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті.

2019 жылы халықтың ең көп кетуі Шығыс Қазақстан, Қарағанды, Қостанай 
және Павлодар облыстарында тіркелді (1.1.6-сурет). 

1.1.6-сурет. 2019 жылы эмигранттар саны (адам) 
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Дереккөз:  Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті.

http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z2000000327
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Қазақстандағы сыртқы көші-қонның аса маңызды құрамдас бөліктерінің 
бірі — төрт негізгі фактормен айқындалатын Еуразиялық көші-қон жүйесі 
шеңберіндегі еңбек көші-қоны:

1. Мәдени-тарихи фактор. Кеңес Одағының бүкіл кезеңінде қалыптасқан 
адамдар мен елдер арасында тұрақты әлеуметтік-экономикалық байла-
ныстардың болуы; бұрынғы КСРО-да қарым-қатынастың негізгі құралы 
ретінде орыс тілді кеңістік пен орыс тілін сақтау. Шет елге көші-қон бағы-
тын таңдау кезінде Орталық Азия елдерінің тұрғындары орыс тілін білу, 
ортақ түркілік тамырының болуы, халықтың менталитетін түсіну олар-
дың географиялық жағынан ғана емес, мәдени жағынан да жақын ел — 
Қазақстанда жұмысқа орналасу мүмкіндіктерін едәуір арттыратынын бас-
шылыққа алатыны анық. Мұндай таңдауда қалыптасқан желілік көші-қон 
құрылымдары да маңызды рөл атқарады. 

2. Саяси-құқықтық фактор. Орталық Азия елдерінің Қазақстанмен салы-
стырмалы түрде тұрақты саяси қатынастарының болуы, сондай-ақ орын 
ауыстырудың визасыз режимі (Түрікменстанды қоспағанда) көші-қон 
ағындарының елеулі ауқымын айқындайды.

3. Әлеуметтік-экономикалық фактор. Орталық Азия елдерінде еңбекке 
қабілетті халықтың едәуір санының кетуін ынталандыратын алғышарттар 
типтік «итермелейтін» факторлар болып табылады: 

- өндірістің тоқырауы, жұмыс орындарының болмауы және жұмыссыз-
дықтың жоғары деңгейі;

- жалақының салыстырмалы түрде төмен деңгейі, кедейліктің кең таралуы. 

Орталық Азияның көші-қон кіші жүйесі үшін маңызды болып табылады:

- еңбек ресурстарын бөлудегі диспропорция: аймақта артық еңбек ресур-
стары бар елдер (Қырғызстан, Тәжікстан, Өзбекстан) айқын көрінеді;

- еңбекке қабілетті және еңбекке жарамсыз халық арақатынасындағы 
сәйкессіздік (Қазақстанда еңбекке қабілетті халықтың үлесі 49,85%-ды, 
Қырғызстанда — 42,64%-ды, Тәжікстанда — 27,03%-ды, Түрікмен-
станда — 55,39%-ды, Өзбекстанда — 55,08%-ды құрайды).37

37 Сандар келесі бойынша келтірілген: The World Factbook// Central Intelligence Agency// www.cia.gov/library/
publications/the-world-factbook/index.html.

Қазақстанда қабылдаушы ел ретінде «қызықтыратын» экономикалық фак-
торлар әрекет етеді: әртараптандырылған еңбек нарықтары экономиканың 
түрлі салаларында және аймақтарда жұмысқа орналасуға, неғұрлым жоғары 
жалақы алуға мүмкіндік береді. 

4. Демографиялық фактор. Еуразиялық көші-қон жүйесі шеңберінде демо-
графиялық диспаритет сақталуда және күшеюде — Орталық Азияның 
барлық елдерінде дәстүрлі ауыл халқының үлесі жоғары және тиісінше 
оның өсу серпіні жоғары.

Қазақстанда қабылданған көші-қон бақылау жүйесі, егер олар Қазақстаннан 
тұрақты тұрғылықты жерге кетуді ресімдемесе, адамдардың эмиграциясын 
тіркеуге іс жүзінде мүмкіндік бермейтінін ескеру қажет. Егер қандай да бір 
қазақстандық, мысалы, Ресей Федерациясына оқуға кетсе және одан әрі 
осы елде қалса, оның жағдайы Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика 
министрлігінің Статистика комитеті ұсынатын статистикалық деректерде 
көрсетілмейді. Бұл, мысалы, Статистика комитетінің мәліметтері бойынша, 
2019 жылы жұмысқа байланысты елден 3,5 мыңнан астам адам, ал оқуға 
байланысты 250 адам38 кеткендігімен расталады, бұл шындыққа сәйкес 
келмейді. Мәселен, Ресей Федерациясының Мемлекеттік статистика Феде-
ралдық қызметінің деректері бойынша 2018–2019 оқу жылында жоғары 
білімнің білім беру бағдарламалары бойынша тек Ресей Федерациясында 
52,9 мыңнан астам қазақстандық оқыды. Осылайша, жоғарыда келтірілген 
статистикалық деректер Қазақстаннан көшіп кетудің нақты ауқымы туралы 
айтуға мүмкіндік бермейді. Дегенмен, олар екі даусыз сәтті көрсетеді:

- жалпы трендтер;

- Қазақстанның ресми статистикасында белгіленген, бөлінген топтар бой-
ынша көші-қон ағындарының ең аз көлемі.

38 Қазақстан Республикасы халқының көші-қоны: 2019 жылғы қаңтар–желтоқсан. — Нүр-Сұлтан, 2020

http://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html
http://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html
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1.1.4 ҚАЗІРГІ КЕЗЕҢДЕГІ ІШКІ КӨШІ-ҚОН

Қазақстандағы ішкі көші-қон процестерінің қазіргі кезеңінің негізгі ерек-
шелігі — қабылдаушы аймақтар тұрғысынан ішкі көші-қонды реттеудің 
экономикалық негіздемесінің тұжырымдамасын енгізу. Егер 2011 жылғы 
«Халықтың көші-қоны туралы» Заңның редакциясында ұйымдасқан ішкі 
көші-қон шығу аймақтарының қолайсыз экологиялық жағдайларымен және 
олардың даму әлеуетінің төмендігімен айқындалса, онда ағымдағы редак-
цияда Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын қабылдаушы 
аймақтардың қажеттіліктеріне ставка жасалады (52-бап) және экологиялық 
жағдайлармен емес, жұмыспен қамту мәселелерімен негізделеді (53-бап).39

Қазақстанда 2014 жылдан бастап халықтың көші-қон қозғалысы едәуір 
ұлғаюда және ішкі көші-қонның абсолюттік және салыстырмалы көрсет-
кіштерінің (аймақтық, сондай-ақ аймақаралық) орнықты өсу тренді назар 
аударады. Ресми деректер бойынша, 2019 жылы ішкі көші-қон проце-
стерімен 1115,7 мыңнан астам адам немесе ел халқының 6,07%-ы қамтылды 
(1.1.7-сурет). 

Рисунок 1.1.7. Динамика внутренней миграции в Казахстане (2010–2019 годы)
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Дереккөз:  Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті.

39 Қазақстан Республикасы. 2011 жылғы 22 шілдедегі № 477-IV «Халықтың көші-қоны туралы» заң// «Әділет» 
Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің ақпараттық-құқықтық жүйесі// adilet.zan.kz/rus/
docs/Z1100000477.

Қаралып отырған кезең жиынтығында ішкі аймақаралық көші-қонның негізгі 
ағындары Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларына40, сондай-ақ Маңғы-
стау облысына бағытталды. Қазақстанның барлық басқа облыстарында 
аймақаралық көші-қонның теріс сальдосы назар аударады. Халықтың ең көп 
кетуі Оңтүстік Қазақстан және Жамбыл облыстарында, біршама аз дәре-
жеде Шығыс Қазақстан, Түркістан және Алматы облыстарында тіркелген 
(1.1.8-сурет). 

1.1.8-сурет. 2010–2019 жылдардағы Қазақстанның әкімшілік бірліктері бойынша 
аймақаралық көші-қон сальдосы (мың адам)
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Дереккөз:  Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті.

Республикалық деңгейде ішкі көші-қонды ынталандыратын белгілі бір әмбе-
бап факторларды бөліп көрсету қиын: аймақішілік және аймақаралық көші-
қон заңдылықтары Қазақстанның әрбір әкімшілік бірлігі үшін ерекше және 
онда қалыптасқан жағдаймен айқындалады.

Дегенмен, Қазақстан аймақтары ішкі көші-қонға тікелей қатысты бірқатар 
факторлар бойынша айтарлықтай ерекшеленсе де (үй шаруашылықтарының 
ақшалай шығыстарының динамикасы, атаулы ақшалай кірістердің өзгеруі, 
жұмыссыздық деңгейі), белгілі бір өзара байланыстылықты анықтауға болады.

40 Шымкент қаласында, Оңтүстік Қазақстан және Түркістан облыстарында халық санының серпінін талдау 
кезінде 2018 жылғы 19 маусымнан бастап Шымкент Оңтүстік Қазақстан облысының әкімшілік орталығы 
болудан қалып, Республикалық маңызы бар қала мәртебесіне ие болғанын ескеру қажет. Сонымен бірге  
Оңтүстік Қазақстан облысының негізінде Түркістан облысы құрылды (Қазақстан Республикасының Президенті). 
«Қазақстан Республикасының әкімшілік-аумақтық құрылысының кейбір мәселелері туралы» 2018 жылғы 
9 маусымдағы № 702 Жарлық// «Әділет» Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің 
ақпараттық-құқықтық жүйесі// adilet.zan.kz/rus/docs/P1800000420).

http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1100000477
http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1100000477
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1800000420
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Үй шаруашылықтарының ақшалай шығыстары мен ішкі көші-қон көлем-
дерінің арасындағы өзара байланыстылық жоғары (өзара байланыстылық 
коэффициенті R=0,7934). Бұл ретте екі көрсеткіштің тікелей тәуелділігі 
назар аударады: үй шаруашылықтарының шығыстары неғұрлым жоғары 
болса, көші-қон сальдосы соғұрлым көп болады (1.1.9-сурет). 

1.1.9-сурет. Үй шаруашылықтарының ақшалай шығыстары мен Қазақстандағы ішкі 
көші-қон көлемі арасындағы өзара байланыстылық (2002–2019 жылдар)
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Дереккөз:  Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті.

Халықтың атаулы ақшалай табыстары мен ішкі көші-қон көлемі арасындағы 
өзара байланыстылық жоғары (R=0,8354). Бұл ретте екі көрсеткіштің тіке-
лей тәуелділігі назар аударады: халықтың атаулы ақшалай табыстары неғұр-
лым жоғары болса, көші-қон көлемі соғұрлым жоғары болады (1.1.10-сурет). 

1.1.10-сурет. Номиналды ақшалай табыстар мен Қазақстандағы ішкі көші-қон 
көлемі арасындағы өзара байланыстылық (2002–2019 жылдар)
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Дереккөз:  Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті.

Жұмыссыз халықтың саны мен ішкі көші-қон көлемінің арасындағы өзара 
байланыстылық орташа (R=0,6192). Бұл ретте екі көрсеткіштің кері тәуел-
ділігі назар аударады: көші-қон көлемі неғұрлым көп болса, жұмыссыздар 
саны соғұрлым аз болады (1.1.11-сурет).

1.1.11-сурет. Қазақстандағы жұмыссыздар саны мен ішкі көші-қон көлемі 
арасындағы өзара байланыстылық (2002–2019 жылдар)
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Дереккөз:  Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті.

Осылайша, экономикалық факторлар (үй шаруашылығының ақшалай 
шығындары және халықтың номиналды ақшалай табыстары) ішкі көші-қон 
көлемімен жоғары өзара байланыстылығы бар деп айтуға болады. Демек, үй 
шаруашылықтарының әл-ауқатының өсуін бір жағынан «итермелеуші» фак-
тор ретінде, екінші жағынан көші-қон нәтижесі ретінде қарастыруға болады. 
Сонымен бірге, көші-қон жұмыспен қамту мәселесін шешудің табиғи тетігі 
болып табылады. 

* * *

Қазақстанда көші-қон процестерін дамытудың қазіргі кезеңі (2014 жыл-
дан 2019 жылға дейін) факторлардың екі тобы маңыздылығының артуымен 
сипатталады. Ең алдымен — Қазақстанның аймақтық және жаһандық 
көші-қон процестеріне неғұрлым терең тартылуына және тиісінше елдің 
халықтың көші-қонын айқындайтын әлемдік үрдістер мен заңдылықтарға 
тәуелділігінің артуына байланысты. Көші-қонды реттеу мен басқаруға 
қатысты тек қана ұлттық шешімдерді қабылдау, егер ол Қазақстанға тәу-
елді емес әлемдік процестермен сәйкес келмесе, тиімсіз болады. Екіншіден,  
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экономикалық және әлеуметтік факторлар одан да үлкен маңызға ие болды. 
Сонымен бірге, соңғысы елдің «адами капиталын» қалыптастыратын 
адамдар: дарынды жастар, өзін-өзі дамытуды және өз балаларын дамыту 
мүмкіндігін бірінші орынға қоятын білікті және жоғары білікті мамандар үшін 
шешуші болады.

Сыртқы көші-қонның ағымдағы үрдістері Қазақстанның Тұңғыш Президенті 
Н.Назарбаев 2017 жылғы қаңтарда қойған үшінші жаңғырту және елдің 
жаһандық бәсекеге қабілеттілігін арттыру бағдарламасын тиімді іске асыруға 
шығу мүмкіндігі тұрғысынан Қазақстанның дамуындағы қиындықтар мен 
шектеулерді қалыптастырады.41 Қиындықтар мен шектеулер, ең алдымен, 
«білімдарлардың кетуі» есебінен адами капиталдың төмендеуімен, сон-
дай-ақ халықтың әлеуметтенуіне және білікті және жоғары білікті кадрларды 
даярлауға елдің экономикалық салымдарының өсуімен байланысты. Алайда 
олардың Қазақстанды жаңғыртуға әсерінің тереңдігі мен дәрежесін арнайы 
зерттеулер шеңберінде ғана анықтауға болады. 

41 Қазақстан Республикасының Президенті. 2017 жылғы 31 қаңтардағы «Қазақстанның Үшінші жаңғыруы» 
атты Қазақстан халқына жолдауы: жаһандық бәсекеге қабілеттілік»// Қазақстан Республикасы Президентінің 
«Ақ Орда» ресми сайты. — 2017. — 31 қаңтар// www.akorda.kz/ru/addresses/addresses_of_president/
poslanie-prezidenta-respubliki-kazahstan-nnazarbaeva-narodu-kazahstana-31-yanvarya-2017-g.

1.2 ИММИГРАЦИЯ

«Халықтың көші — қоны туралы» Заңға сәйкес көшіп келу – «шетелдік-
тердің немесе азаматтығы жоқ адамдардың Қазақстан Республикасына 
уақытша немесе тұрақты тұру үшін келуі» (1-бап).42 Заң Қазақстанға келу 
мақсатына қарай көшіп келудің бес түрін айқындайды (3-бап):

- тарихи отанына оралу мақсатында;

-  отбасын біріктіру мақсатында;

-  білім алу мақсатында;

-  еңбек қызметін жүзеге асыру мақсатында;

- гуманитарлық және саяси себептер бойынша.

2014–2019 жылдар аралығында Қазақстанға тұрақты тұруға 87,76 мың адам 
келді. Бұл ретте, кейбір нүктелік ауытқушылықтар болған кезде жылына 
шамамен -0,92 мың адам жылдамдығымен көшіп келу көлемінің қысқару 
тренді назар аударады (1.2.1-сурет).

1.2.1-сурет. Қазақстанға көшіп келу көлемі (мың адам) 
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Дереккөз:  Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті.

42 Қазақстан Республикасы. 2011 жылғы 22 шілдедегі № 477-IV «Халықтың көші-қоны туралы» заң// «Әділет» 
Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің ақпараттық-құқықтық жүйесі// adilet.zan.kz/rus/
docs/Z1100000477.

https://www.akorda.kz/ru/addresses/addresses_of_president/poslanie-prezidenta-respubliki-kazahstan-nnazarbaeva-narodu-kazahstana-31-yanvarya-2017-g
https://www.akorda.kz/ru/addresses/addresses_of_president/poslanie-prezidenta-respubliki-kazahstan-nnazarbaeva-narodu-kazahstana-31-yanvarya-2017-g
http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1100000477
http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1100000477
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«Шетелдіктердің құқықтық жағдайы туралы»43 Заңға сәйкес Қазақстанда 
тұрақты тұратын шетелдіктер еңбек қатынастарында елдің азаматтары 
сияқты құқықтарға ие және сондай міндеттерді атқарады (6-бап). Бұл ретте 
тұрақты тұру құқығына рұқсат және құжат алған шетелдіктер Қазақстанда 
тұрақты тұратындар деп танылады (4-бап).

Зерттеу кезеңінде Қазақстанда резидент болып, ШЫХ алатын шетелдік-
тер санының тұрақты өсу тренді назар аударады. Қазақстан ІІМ деректері 
бойынша 2016 жылдан бастап 2019 жылға дейін мұндай адамдардың саны 
14,6 мың адамға (38,59%) өсті. Жалпы Қазақстан халқында ШЫХ алатын 
адамдардың үлесі 0,21%-дан 0,29%-ға дейін ұлғаю үрдісіне ие (1.2.2-сурет). 

1.2.2-сурет. Резидент-шетелдіктердің (ШЫХ бар) саны 
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Дереккөз:  Қазақстан Республикасының ІІМ.

Зерттеу кезеңінде Қазақстан азаматтығын алған шетелдіктердің саны 
1,2  мыңнан 1,7 мың адамға дейінгі мөлшерде өзгереді. Қазақстан халқы-
ның жалпы санындағы мұндай адамдардың үлесі өте төмен болып табылады 
және 0,007–0,009% шегінде өзгереді (1.2.3-сурет). 

43 Қазақстан Республикасы. «Шетелдіктердің құқықтық жағдайы туралы» 1995 жылғы 19 маусымдағы № 2337 
заң»// «Әділет» Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің ақпараттық-құқықтық жүйесі// 
adilet.zan.kz/rus/docs/U950002337_.

1.2.3-сурет. Қазақстан азаматтығын алған шетелдіктердің саны
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Дереккөз:  Қазақстан Республикасының ІІМ.

Осылайша, егер қарастырылып отырған кезеңде Қазақстанның иммиграци-
ялық тартымдылығы қысқарса, онда оның резидент мәртебесі бар шетел-
діктердің экономикалық қызмет орны ретіндегі тартымдылығы артады. 

1.2.1 ЭТНИКАЛЫҚ ИММИГРАЦИЯ

Тәуелсіздік алғаннан бері Қазақстан этникалық қазақтардың елге оралуына 
ықпал етті. Қазақстандағы этникалық көшіп келуді басқару44 мынадай мін-
деттерге шоғырланды:

- Отанынан кетуге мәжбүр болған адамдар үшін тарихи әділеттілікті қал-
пына келтіру (мысалы, Израильге ұқсас);

- этникалық қазақтарды өз Отанының экономикалық дамуына үлес қосуға 
ынталандыру (мысалы, Шығыс және Оңтүстік-Шығыс Азиядағы жағдайға 
ұқсас ауыл шаруашылығы секторында);

- Қазақстанда кеңестік кезеңде қалыптасқан этнодемографиялық сәйкес-
сіздіктерді жою, атап айтқанда — елдің этникалық картасын республика 
халқының құрамындағы қазақтардың үлесін арттыру жағына өзгерту. Халық 
санақтарының деректерін талдау көрсеткендей, қазақтар КСРО өмір сүр-
ген кезеңде және тәуелсіздіктің алғашқы жылдарында Қазақстанның бүкіл 

44 Баяндама Қазақстанда тұратын басқа да этникалық топтардың көші-қонына талдау жасай отырып, 
титулдық этностың этникалық көші-қонына назар аударады.

http://adilet.zan.kz/rus/docs/U950002337_
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халқының 50%-дан азын құрады. 1999 жылғы халық санағы қазақтардың 
үлес салмағының артуын және қазақтардың үлесі ел халқының жалпы саны-
ның 53,4%-ын құраған кезде межені 50%-ға еңсергенін тіркеді.

- «Орыс тілді» деп аталатын халық өкілдерінің елден жаппай көшіп кетуі 
себебінен Қазақстанның көші-қон шығындарын өтеу, демографиялық 
жағдайды тұрақтандыру.

Этникалық репатрианттардың белгілі бір бөлігін белгілеу үшін Қазақстан-
ның заңнамасында «оралман» ұғымы енгізілді, ол Қазақстан егемендік алған 
кезде оның шегінен тыс жерлерде тұрақты тұрған, Қазақстанға тарихи ота-
нында тұрақты тұру мақсатында келген және тиісті мәртебе алған этника-
лық қазақтарға қолданылады.45 Оралмандар мынадай санаттарға бөлінеді 
(17-1-бап):

- оралмандарды қабылдаудың аймақтық квотасына енгізілген оралмандар;

- Қазақстан аумағына өз бетімен келген және онда тұратын оралмандар.

Қазақстан тәуелсіз өмір сүрген жылдары халықтың санында ғана емес, 
этникалық құрамында да елеулі өзгерістер болды, олар негізінен этникалық 
қазақтарды тарихи отанына қайтарудың көші-қон саясатын іске асырудың 
арқасында мүмкін болды. 2019 жылы ел халқының жалпы саны шамасы 18,4 млн 
адамды құрады. Қазақстан 1990-шы жылдары халықтың сандық шығынының 
орнын толтыра алды. Қазақстанның этникалық картасы да өзгерді — титул-
дық этнос бүгінгі күні халықтың басым көпшілігін құрайды (2019 жылдың 
басында қазақтар елдің барлық тұрғындарының 67,98%-ын құрады).

Қаралып отырған кезеңде Ұлттық экономика министрлігі Статистика коми-
тетінің деректері бойынша Қазақстанға 50,42 мың қазақ көшіп келген. Көшіп 
келудің жалпы көлемі сияқты қазақтардың көшіп келуі де төмендеу үрдісіне 
ие: 2019 жылы 2014 жылмен салыстырғанда Қазақстанға қазақтар 3,11 мың 
адамға немесе 30,72%-ға аз келді. Дегенмен, қазақтар көшіп келушілердің 
көпшілігін құрайды — олардың үлес салмағы жалпы ағымда, қандай да бір 
ауытқуларда әрқашан 50% белгісінен асқан (1.2.4-сурет). 

45 Қазақстан Республикасы. 2011 жылғы 22 шілдедегі № 477-IV «Халықтың көші-қоны туралы» заң// «Әділет» 
Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің ақпараттық-құқықтық жүйесі// adilet.zan.kz/rus/
docs/Z1100000477.

1.2.4-сурет. Қазақстанға көшіп келу көрсеткіштері (мың адам)
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Дереккөз:  Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті.

Қазақтардың көшіп келуінің біршама өзгеше көрінісін Қазақстан Республи-
касы ІІМ деректері көрсетеді. Оларға сәйкес қарастырылып отырған кезеңде 
елге 59,47 мың қазақ келді. Қаралып отырған кезең шеңберінде 2015 жылы 
(19,7 мың адам) шарықтау шегіне жетіп, келетін қазақтардың саны кейінгі 
жылдары күрт — екі еседен астамға төмендеп, 2018 жылы 6,7 мыңға жуық 
адамды құрады (1.2.5-сурет).

1.2.5-сурет. Қазақстанға келген қазақтардың саны
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Дереккөз:  Қазақстан Республикасының ІІМ.

http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1100000477
http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1100000477
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Бұл ретте, келетін қазақ әйелдерінің үлесі әрқашан ерлердің үлесінен бір-
шама көп. 2018 жылы әйелдердің үлесі 53,7%-ды құрады (1.2.6-сурет). 

1.2.6-сурет. Қазақстанға келген қазақтардың саны (гендерлік бөліністе)
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Дереккөз:  Қазақстан Республикасының ІІМ.

Қазақстанға келетін көшіп келуші-қазақтардың негізгі бөлігі Өзбекстаннан 
(2019 жылы — 50,72 %), Қытайдан (18,91 %), Түрікменстаннан (12,6 %) және 
Ресей Федерациясынан (6,84 %) (1.2.7-сурет) келгендер.

Елге иммигрант-қазақтар ағынының едәуір қысқаруы, ең алдымен, Өзбек-
станнан келгендер санының күрт төмендеуімен байланысты екендігі өзіне 
назар аудартады. Егер 2015 жылы олардың саны 12,8 мың адамнан асса, 
келесі жылдары бұл көрсеткіш кем дегенде 3 есе төмен болды. Болжам 
бойынша, бұл өзгерістер Ш.Мирзиеев ел басшылығына келгеннен кейін 
Өзбекстанда ауқымды өзгерістердің басталуымен байланысты.

Қазақтардың Қазақстанға көшіп келу динамикасы елдегі жағдаймен ғана емес, 
сыртқы факторлармен де айқындалады. Бұл 2015–2017 жылдары Өзбек-
станнан келген көшіп-қонушылар санының қысқаруымен қатар, Қытайдан 
келген қазақтардың Қазақстанға көшіп келуінің елеулі өсуі (2014  жылмен 
салыстырғанда 3-тен 5 есеге дейін), сондай-ақ басқа елдерден көшіп келу 
ағындарының кездейсоқ ауытқулары тіркелетінімен расталады. 

1.2.7-сурет. Қазақстанға келген қазақтардың саны  
(шыққан елі бойынша)
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Дереккөз:  Қазақстан Республикасының ІІМ.

Көшіп келуші-қазақтар Қазақстанға қандай елдерден келетініне қатысты 
неғұрлым егжей-тегжейлі ақпарат 1.2.1-кестеде берілген.

1.2.1-кесте. Қазақстанға келген қазақтардың саны  
(елдік бөліністе) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Әзербайжан 15 88 4 7 8 10

Ауғанстан 28 118 21 113 85 63

Беларусь 33 22 8 7 2 9

Ұлыбритания 5 8 5 14 19 10

Германия 17 42 25 39 24 24

Грузия 18 36 2 3 3 1

Иран (Ислам Республикасы) 94 158 23 33 36 115

Канада 7 2 6 9 3 4

Қытай 618 2 492 2 091 3 009 1 336 1 187

Қырғызстан 165 210 81 139 84 66

Малайзия 2 6 11 6

Моңғолия 265 450 271 285 252 232

Біріккен Араб Әмірліктері 7 2 5 9 18 8

Ресей Федерациясы 734 1 469 689 741 632 429

Сауд Арабиясы 19 26 1 2 8 5
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Америка Құрама Штаттары 13 46 12 49 53 31

Тәжікстан 14 32 25 30 24 8

Түркіменстан 542 1524 374 375 351 791

Түркия 7 26 7 14 31 12

Украина 13 46 12 25 9 3

Өзбекстан 7 391 12 849 3 888 4 153 3 661 3 183

Франция 2 12 2 2 5 2

Чехия 6 6 10 2

Жапония 13 2 0 2 8 4

Басқалары 29 48 29 31 69 71

Дереккөз:  Қазақстан Республикасының ІІМ.

Қазақстанға келген қазақтар арасында жоғары білімі бар адамдардың үлесі 
10% шегінде (2019 жылы — 9,58%), арнаулы орта білімі бар адамдардың 
үлесі — 20% шегінде (2019 жылы — 19,58%) өзгереді (1.2.8-сурет). 

1.2.8-сурет. Қазақстанға келген қазақтардың білім деңгейі
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Дереккөз:  Қазақстан Республикасының ІІМ.

Қазақстан азаматтығын алған этникалық репатрианттардың санына қатысты 
деректер 2017 жылдан бергі кезеңді ғана қамтиды. Осы уақыт аралығында 
мұндай адамдардың жалпы саны 212 адамды құрады (1.2.9-сурет). Қазақстан 
азаматтығын алған оралмандардың 186-сы Қытайдан, 21-і Өзбекстаннан, 
Моңғолия мен Түркіменстаннан 2 адамнан, 1-еуі Қырғызстаннан келген. 

1.2.9-сурет. Қазақстан азаматтығын алған этникалық репатрианттардың саны
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Дереккөз:  Қазақстан Республикасының ІІМ.

Осылайша, Қазақстандағы көшіп келудің этникалық ерекшеліктері туралы 
айтуға болады: ол едәуір дәрежеде қазақ тілі болып табылады және «репа-
трианттар» немесе «оралмандар» ретінде сәйкестендірілетін қазақтарды 
республикаға тарту жөніндегі мемлекеттік саясатты көрсетеді. Бұл ретте, 
егер Қазақстандағы көші-қон процестерін дамытудың екінші және ішінара 
бірінші және үшінші кезеңдері шеңберінде елге көшіп келу динамикасы 
мемлекеттік шешімдерге толығымен тәуелді болса (іс жүзінде мемлекет бұл 
процесті оралмандарды қайтару жөніндегі бағдарлама шеңберінде көшіп 
келу квоталарын бөлу арқылы тікелей басқарған болса), онда төртінші 
кезеңде этникалық көші-қонның негізгі реттеушілері экономикалық фак-
торлар, сондай-ақ донор елдерде болып жатқан кейбір саяси және әлеу-
меттік процестер, оның ішінде оларда тиісті адами ресурстардың сарқылуы 
болады. 

1.2.2  БІЛІМ БЕРУ ИММИГРАЦИЯСЫ

Қазақстанның Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің дерек-
тері бойынша 2019 жылы Қазақстанның жоғары оқу орындарында оқитын 
шетелдіктердің саны 39,5 мыңнан астам адамды немесе елде оқитын сту-
денттердің жалпы санының 6,5%-ын құрады. Бұл ретте шетелдік студенттер 
саны өткен жылмен салыстырғанда 1,8 есе, ал 2014 жылмен салыстырғанда 
4,4 есе өсті (1.2.10-сурет). 
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1.2.10-сурет. Шетелдік студенттер саны
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Дереккөз:  Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті.

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің деректері бой-
ынша, елде оқитын шетелдік студенттер қатарына халықаралық шарттар 
шеңберінде қазақстандық жоғары оқу орындарында оқуға ұсынылған 
адамдар кіреді. 2017–2018 оқу жылында мұндай адамдар 222, 2018–2019 
оқу жылында — 124, 2019–2020 оқу жылында — 190 болды. Олардың 
көпшілігі Ауғанстаннан келген студенттер, олардың айтарлықтай үлесін 
Тәжікстан, Қытай және Моңғолия өкілдері құрайды (1.2.11-сурет).

Сонымен қатар, халықаралық келісімдер аясында қазақстандық жоғары оқу 
орындарында Әзірбайжан, Қырғызстан, Беларусь, Украина, Вьетнам және 
Египет азаматтары білім алды. 

1.2.11-сурет. Халықаралық шарттар шеңберінде қазақстандық жоғары оқу 
орындарында оқуға ұсынылған шетелдіктер санының динамикасы (елдік бөліністе)
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Дереккөз:  Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті.

Бірсыпыра өзге де мәліметтерді Қазақстан Республикасы ІІМ ұсынады, оның 
деректері бойынша 2019 жылы елімізде студенттер ретінде 21,7 мыңнан 
астам адам тіркелген (1.2.12-сурет). 

1.2.12-сурет. Шетелдік студенттер саны
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Дереккөз:  Қазақстан Республикасының ІІМ.

Қазақстан Республикасы ІІМ деректері бойынша 2019 жылы қазақстандық 
жоғары оқу орындарында білім алған шетелдік студенттердің ең көп саны 
Өзбекстан (шамамен 16,5 мың адам немесе шетелдік студенттердің жалпы 
санының 75,8%), Ресей Федерациясы (2 мыңнан астам адам немесе 9,4%), 
Қырғызстан (1,5 мыңнан астам адам немесе 7,3%) және Тәжікстан (шамамен 
1,4 мың немесе 6,5%) азаматтары болып табылады. Сондай-ақ, Ауғанстаннан 
келген студенттердің едәуір саны бар (488 адам немесе 2,2 %). Шетелдік сту-
денттердің шыққан елдері туралы толығырақ ақпарат 1.2.2-кестеде берілген.

1.2.2-кесте. Шетелдік студенттер саны  
(ҚР ІІМ деректері бойынша елдік бөліністе) 

Мерзімі 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Әзірбайжан 15 88 4 7 8 10

Ауғанстан 28 118 21 113 85 63

Беларусь 33 22 8 7 2 9

Ұлыбритания 5 8 5 14 19 10
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Германия 17 42 25 39 24 24

Грузия 18 36 2 3 3 1

Иран (Ислам Республикасы) 94 158 23 33 36 115

Канада 7 2 6 9 3 4

Қытай 618 2492 2091 3009 1336 1187

Қырғызстан 165 210 81 139 84 66

Малайзия 2 6 11 6

Моңғолия 265 450 271 285 252 232

БАӘ 7 2 5 9 18 8

Ресей Федерациясы 734 1469 689 741 632 429

Сауд Арабиясы 19 26 1 2 8 5

АҚШ 13 46 12 49 53 31

Тәжікстан 14 32 25 30 24 8

Түрікменстан 542 1524 374 375 351 791

Түркия 7 26 7 14 31 12

Украина 13 46 12 25 9 3

Өзбекстан 7391 12849 3888 4153 3661 3183

Франция 2 12 2 2 5 2

Чехия 6 6 10 2

Жапония 13 2 0 2 8 4

Басқалары 29 48 29 31 69 71

Дереккөз:  Қазақстан Республикасы ІІМ.

Осылайша, қаралып отырған кезең шеңберінде (2014 жылдан бастап 2019 
жылға дейін) Қазақстанда қазақстандық жоғары білімнің өзіне көршілес 
елдерде, ең алдымен — Орталық Азия елдерінде тартымдылығының өсуі 
назар аударады. 

1.2.3  ЕҢБЕК ИММИГРАЦИЯСЫ

«Халықтың көші-қоны туралы»46 Заңның 34-бабына сәйкес еңбек қызметін 
жүзеге асыру мақсатында Қазақстанға келетін келімсектер төрт санатқа 
бөлінеді:

- елге экономиканың басым салаларында (экономикалық қызмет түр-
лерінде) сұранысқа ие кәсіптер бойынша өз бетінше жұмысқа орналасу 
үшін келген немесе Қазақстан аумағында еңбек қызметін жүзеге асыру 
үшін жұмыс берушілер тартатын шетелдік жұмыскерлер;

-  Қазақстан заңнамасына сәйкес кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру мақса-
тында келген бизнес-көшіп келушілер;

-  маусымдық жұмыстарды орындау үшін тартылатын маусымдық шетелдік 
жұмыскерлер;

- еңбекші көшіп келушіге берілген рұқсат негізінде жеке тұлғалардың үй 
шаруашылығында жұмыстарды орындау мақсатында Қазақстанға келген 
еңбекші көшіп келушілер. 

«Халықтың көші-қоны туралы»47 Заңға сәйкес шетелдік жұмыс күшін тар-
туға арналған квота деп «Қазақстан Республикасының аумағында еңбек қыз-
метін жүзеге асыру үшін жұмыс берушінің тартуына рұқсат етілген шетелдік 
жұмыс күшінің шекті саны» түсініледі (1-бап).

Қаралып отырған кезеңде квоталар бойынша еңбек қызметін жүзеге асыра-
тын шетелдік жұмыскерлер санының қауырт кезі 2015 және 2016 жылдарға 
(тиісінше шамамен 37,9 мың және 36,7 мың адам) келді. Кейінгі жылдары 
олардың айтарлықтай төмендеуі — шамамен 1,4 есеге — 25,5 - 27,5 мың 
адамға дейін болды. Квоталар бойынша еңбек қызметін жүзеге асыратын 
шетелдіктердің үлесі де қысқаруда. Егер 2016 жылы олар Қазақстандағы 
жұмыс күшінің барлық көлемінің шамамен 0,41%-ын құраса, 2019 жылы 
олардың үлесі 0,28%-ға дейін қысқарды (1.2.13-сурет). 

46 Қазақстан Республикасы. 2011 жылғы 22 шілдедегі № 477-IV «Халықтың көші-қоны туралы» заң// «Әділет» 
Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің ақпараттық-құқықтық жүйесі// adilet.zan.kz/rus/
docs/Z1100000477.

47 Тап сонда. 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1100000477
http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1100000477
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1.2.13-сурет. Квоталар бойынша еңбек қызметін жүзеге  
асыратын шетелдіктердің саны
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Дереккөз:  Қазақстан Республикасының ІІМ, Қазақстан Рең ЕХӘҚМ, Қазақстан 
Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті.

Квота бойынша жұмыс істейтін еңбекші мигранттардың басым көпшілігі ер 
адамдар. Зерттеу кезеңінде ерлердің үлесі 94-96% аралығында. Ең төменгі 
көрсеткіш 2014 жылы (94,3 %), ең жоғары көрсеткіш 2019 жылы (95,7%) 
тіркелді (1.2.14-сурет). 

1.2.14-сурет. Квоталар бойынша (гендерлік бөліністе)  
еңбек қызметін жүзеге асыратын шетелдіктердің саны
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Дереккөз:  Қазақстан Республикасының ІІМ.

Қазақстанда квоталар бойынша еңбек қызметін жүзеге асыратын шетелдік-
тердің ең көп саны 2019 жылы Қытайдан (5,3 мыңнан астам адам немесе 

квоталар бойынша барлық жұмыс істейтіндердің 20,99%), Өзбекстаннан 
(2,9 мыңнан астам адам немесе 11,39%), Түркиядан (2,3 мыңнан астам адам 
немесе 9,25 %) және Үндістаннан (2,2 мыңнан астам адам немесе 8,78%) 
келді. Маңызды санды Ұлыбритания азаматтары да ұсынады (1,7 мыңнан 
астам адам немесе 6,85%) (1.2.15-сурет).

1.2.15-сурет. Квоталар бойынша еңбек қызметін жүзеге  
асыратын шетелдіктердің саны (елдік бөліністе)
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Дереккөз:  Қазақстан Республикасының ІІМ.

Зерттеу кезеңінде Қазақстанда квоталар бойынша жұмыс істейтін қытай 
азаматтарының саны 2015 жылы өзінің шыңына жетті (17,5 мыңнан астам 
адам), содан кейін тұрақты түрде төмендей бастады. Сондай-ақ, 2015 жылы 
өзбекстандықтардың ең жоғары саны тіркелді (4,2 мыңнан астам адам). 
Басқа мемлекеттердің азаматтары үшін тербелу тән. Квоталар бойынша 
еңбек қызметін жүзеге асыратын шетелдіктердің саны туралы неғұрлым 
толық ақпарат 1.2.3-кестеде берілген. 

1.2.3-кесте. Квоталар бойынша еңбек қызметін жүзеге  
асыратын шетелдіктердің саны (елдік бөліністе) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Аустралия 146 191 220 244 287 302

Аустрия 29 16 17 8 16 17

Әзербайжан 303 376 300 248 486 468

Албания 353 326 37 287 345 387

Ауғанстан 6 10 90 21 6 3
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Бангладеш 67 8 16 8 3 5

Бельгия 20 24 27 19 27 32

Болгария 69 66 102 53 41 41

Ұлыбритания 1 313 1 414 1 654 1 408 1 655 1 745

Венгрия 546 519 612 1044 1337 1703

Боливариялық Венесуэла 
Республикасы 27 26 33 29 56 59

Германия 175 196 151 128 124 88

Греция 10 16 17 30 28 45

Грузия 57 100 80 69 47 55

Египет 66 92 92 90 120 134

Израиль 16 27 19 16 19 14

Индия 1 376 1 425 1 709 1 289 2 086 2 238

Индонезия 46 57 73 74 68 86

Иордания 17 22 39 55 127 122

Иран (Ислам Республикасы) 185 407 304 58 36 38

Ирландия 72 75 97 68 109 120

Испания 41 57 96 24 39 34

Италия 1 029 1 186 1 166 889 947 869

Канада 170 201 251 265 300 296

Қытай 11 867 17 507 14 926 10 649 6 389 5 347

Корей Халық-Демократиялық 
Республикасы 140 62 149 50 77 33

Қырғызстан 456 330

Латвия 18 11 29 21 14 13

Ливан 38 50 78 181 270 193

Литва 54 64 61 35 20 22

Малайзия 134 74 83 66 92 117

Марокко 17 0 3 7 25 61

Молдова Республикасы 29 46 47 25 20 21

Нигерия 43 43 67 46 45 36

Нидерланды 92 140 191 129 138 142

Жаңа Зеландия 85 30 25 30 41 34

Пәкістан 145 124 102 64 80 167

Палестина аумақтары 12 1 2 1 32 86

Польша 210 151 145 125 93 54

Португалия 43 43 39 40 40 27

Корея Республикасы 459 608 603 399 227 205

Румыния 253 249 407 182 220 208

Сербия 1 538 603 224 441 783 788

Сингапур 45 14 14 10 14 17

Словакия 174 18 40 29 17 13

Америка Құрама Штаттары 342 470 524 579 652 615

Тәжікстан 59 223 349 282 124 274

Таиланд 469 312 422 716 661 532

Тринидад және Тобаго 247 15 16 14 9 4

Түркіменстан 32 26 21 22 32 117

Түркия 4 243 4 536 4 164 2 726 2 113 2 356

Өзбекстан 1 778 2 568 4 202 1 895 2 618 2 903

Украина 810 1 552 1 337 1 081 949 659

Филиппин 431 431 496 521 711 623

Франция 128 171 185 141 151 142

Хорватия 65 105 93 67 83 83

Чехия 91 35 31 21 25 24

ОАР 135 146 186 231 274 340

Жапония 19 26 23 12 16 9

Басқалары 355 289 305 243 303 311

Дереккөз:  Қазақстан Республикасының ІІМ, Қазақстан Республикасының ЕХӘҚМ. 

2017 жылдан бастап экономиканың басым салаларында (экономика-
лық қызмет түрлерінде) сұранысқа ие өз бетінше жұмысқа орналасу үшін 
Қазақстанға келген шетелдік жұмыскерлерге Халықтың көші-қоны мәселе-
лері жөніндегі уәкілетті орган біліктілігінің сәйкестігі туралы анықтамалар 
береді.48 (Бұрын Қазақстанға қандай да бір жұмыс берушінінің шақыруын-
сыз жеке келген шетелдік қызметкерлер рұқсат алуға тиіс болатын). 

48 Қазақстан Республикасы. «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне халықтың көші-қоны  
және жұмыспен қамтылуы мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2015 жылғы  
24 қарашадағы № 421-V ҚРЗ заңы // «Әділет» Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің 
ақпараттық-құқықтық жүйесі// adilet.zan.kz/rus/docs/Z1500000421».

http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1500000421
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2013 жылы «Халықтың көші-қоны туралы» Заңға49 енгізілген өзгерістер 
кешеніне сәйкес жұмыс беруші жеке тұлғалардан үй шаруашылығында 
жұмыстарды орындау (қызметтер көрсету) мақсатында еңбек рұқсаты 
(патент) негізінде Қазақстанға келген еңбекші көшіп келушілердің санаты 
бөлінді (43-2-бап). 2017 жылдан бастап жеке тұлғалардың шаруашылықта-
рында жұмыс істейтін еңбекші көшіп келушілер де квотаға енгізілді (бұрын 
олар квоталанбаған), бұл бір жағынан олардың санын бақылауға, екінші 
жағынан олардың жұмысын ресімдеуге және еңбек құқықтарын қорғауды 
қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Патент сатып алу мигранттарға бала 
бағу, ауруды күтуші, үйдегі қызметші қызметтерін көрсетуге, үй немесе 
пәтер бойынша құрылыс-жөндеу жұмыстарын жасауға, үйді күтуге мүмкіндік 
береді. Бұл норма Қазақстанның Әзірбайжан, Армения, Грузия, Қырғызстан, 
Молдова Республикасы, Моңғолия, Тәжікстан, Өзбекстан сияқты визасыз 
режимі бар елдерден келген мигранттарға ғана қолданылады. Рұқсаттың ең 
ұзақ мерзімі он екі айдан аспауға тиіс, одан кейін көшіп-қонушы Қазақстан-
нан кемінде бір айға кетуге міндетті. Көшіп-қонушыға жаңа рұқсат алдыңғы 
рұқсаттың мерзімі аяқталғаннан кейін күнтізбелік отыз күннен ерте беріл-
мейді. Бұл схема уақытша тұратын жері бойынша міндетті тіркеуді және 
екі айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде аванстық салық төлемдерін төлеуді 
көздейді. Қазақстанның бір азаматы өзіне шаруашылыққа жұмыс істеуге 5 
адамнан артық ала алмайды. Мигранттарды өзіне жұмысқа жалдайтын жеке 
тұлғаның одан пайда алуға құқығы жоқ.

2018 жылға дейін патент бойынша жұмыс істейтін еңбекші көшіп 
келушілердің саны тұрақты өсу үрдісі болды. Қазақстан ІІМ деректері 
бойынша 2015 жылдан бастап (2014 жылғы деректер жоқ) 2018 жылға 
дейін мұндай адамдардың саны 141,2 мыңнан 551,7 мыңға дейін, басқаша 
айтқанда — 3,9 есе өсті. Патенттер бойынша жұмыс істейтін көшіп-қо-
нушылардың салыстырмалы көлемі де Қазақстанның жұмыс күшінің жалпы 
көлемінде 1,59%-дан 6,04%-ға дейін ұлғайды. 2019 жылы шамамен 20,2 мың 
адамға (3,76%) аздаған құлдырау байқалды (1.2.16-сурет). 

49 Қазақстан Республикасы. «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне еңбек көші-қоны 
мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2013 жылғы 10 желтоқсандағы № 153-V 
ҚРЗ заңы// «Әділет» Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің ақпараттық-құқықтық 
жүйесі// adilet.zan.kz/rus/docs/Z1300000153.

1.2.16-сурет. Патенттер бойынша жұмыс істейтін көшіп-қонушылар саны 
(Қазақстан ІІМ деректері бойынша)
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Дереккөз:  Қазақстан Республикасының ІІМ, Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика 
министрлігінің Статистика комитеті.

Квота бойынша еңбек қызметін жүзеге асыратын мигранттар арасында да, 
патент бойынша жұмыс істейтін мигранттар арасында да ер адамдар басым. 
Олардың үлесі 2014 жылдан бастап 2019 жылға дейінгі кезеңде 86-94% 
шегінде өзгереді. Ең жоғары көрсеткіш 2015 жылы (93,12 %), ең төмен көр-
сеткіш 2019 жылы (86,15%) тіркелген. Осылайша, патент бойынша жұмыс 
істейтін әйелдердің үлесі артып келеді. Бұл ретте осы санаттағы еңбекші 
көшіп келуші әйелдердің абсолюттік саны да артуда (1.2.17-сурет). 

1.2.17-сурет. Патенттер бойынша жұмыс істейтін көшіп-қонушылардың саны 
(Қазақстан ІІМ деректері бойынша гендерлік бөліністе)
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Дереккөз:  Қазақстан Республикасының ІІМ.

http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1300000153
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Патент бойынша жұмыс істейтін мигранттардың басым көпшілігі Өзбек-
станнан шыққан келімсектер. 2019 жылы олар осындай мигранттардың 
жалпы санының 94,57% құрады. Іс жүзінде Өзбекстаннан келген еңбекші 
көшіп-қонушылар санының қысқаруы (522,3 мыңнан 502,7 мың адамға дейін 
немесе 3,75%-ға) 2019 жылы Қазақстандағы осындай көшіп-қонушылар-
дың жалпы санының төмендеуін айқындады. Қазақстанда патент бойынша 
жұмыс істейтін көшіп-қонушылар санының елдік тұрғы бойынша неғұрлым 
толық деректер 1.2.4-кестеде берілген.

1.2.4-кесте. Патенттер бойынша жұмыс істейтін көшіп-қонушылардың саны  
(елдік бөліністе) 

Мезгілі 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Әзірбайжан 2 436 7 769 12 437 12 553 14 004

Армения 141 1 2 1

Грузия 332 380 341 374 546

Қырғызстан 1 024

Молдова Республикасы 53 52 27 26 18

Ресей Федерациясы 3

Тәжікстан 5 256 12 041 15 046 16 477 14 839

Өзбекстан 132 012 302 418 418 217 522 292 502 717

Украина 20 21 3 1 2

Австралия 1

Дереккөз:  Қазақстан Республикасының ІІМ.

Қазақстанда патент бойынша жұмыс істейтін көшіп-қонушылардың басым 
көпшілігі құрылыс жұмыстарына тартылған. Мұндай адамдардың саны 2018 
жылға дейін тұрақты өсті. 2019 жылы 19,8 мың адам санының азаюы тірке-
леді, бұл патент бойынша жұмыс істейтін көшіп-қонушылар санының жалпы 
қысқару көрсеткішіне өте жақын (20,2 мың адам). Бұл ретте зерттеудің бүкіл 
кезеңі ішінде үйде жұмыс істейтіндердің (бағбандар мен үй қызметшілері) 
саны өсу үрдісіне ие (1.2.5-кесте).

1.2.5-кесте. Патенттер бойынша жұмыс істейтін көшіп-қонушылардың саны 
(жұмысқа орналастыру саласы) 

Кезең 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Құрылысшы 115 543 261 939 357 031 450 993 431 144

Аспаз 2 750 8 504 11 583 13 456 10 826

Бағбан 10 009 14 716 18 283 23 734 26 479

Үй қызметшісі 6 578 22 461 39 595 46 617 56 439

Өзге де 6 096 15 065 19 618 16 924 6 696

Дереккөз:  Қазақстан Республикасының ІІМ.

Еңбекші көшіп-қонушылардың санын бағалау кезінде ЕАЭО елдерінің аза-
маттары Қазақстанда шетелдік жұмыскерлер ретінде қарастырылмайтынын 
және тиісінше ұсынылған статистикада ескерілмейтінін ескеру қажет.

Осылайша, Қазақстандағы көші-қон процестерін дамытудың төртінші 
кезеңі шеңберінде ел еңбекші көшіп-қонушылар үшін, ең алдымен көрші 
елдерден тартымды болып қала береді. Дегенмен, Қазақстанға еңбек көші-
қоны көлемінің біртіндеп төмендеуі байқалады. 

1.2.4  ҚАЙТА ОРАЛҒАН КӨШІ-ҚОН

Қазіргі әлемде қабылдаушы елдер көші-қон процестерін зерттеудің басты 
елдері болып табылады. Тиісінше, көші-қонмен байланысты мүмкіндіктер 
мен тәуекелдер осы елдерде жиі атап өтіледі. Көші-қон процестері жібе-
руші елдерге де өз әсерін тигізетіні анық, бірақ мұндай елдерге көші-қон-
ның әсерін терең, жүйелі талдау шектеулі болып қала береді. Шығу елдері 
үшін көші-қон олардың одан әрі дамуына ықпал етеді немесе кедергі кел-
тіреді деген мәселе өте маңызды. Көші-қон барысында шығу елінен қабыл-
даушы елге оның ең құнды ресурстарының бірі — адами капитал беріледі.

Шығу елі, егер кері оралған көшіп-қонушылардың жинақталған тәжірибесін 
нәтижелі пайдалана алатын болса және осыдан түсетін пайда шығындардан 
асып түсетін болса ғана, өзінің адами капиталының көші-қон инвестицияла-
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рынан түсетін пайдаға ие болады. Осы бөліністе Қазақстан үшін түйінді көші-
қон процестері қайта оралған көші-қон және реинтеграция болып табылады.

Қаралып отырған кезеңде Қазақстанға ерікті түрде 4 878 адам оралды. 
Қайтып келудің қауырт кезі 2018 жылға келді (1,5 мың адам немесе 31,49%) 
(1.2.18-сурет). Оралғандардың көпшілігі — Ресей Федерациясынан 
(3227 адам), Германиядан (228 адам) және Беларусьтен (126 адам). 

1.2.18-сурет. Қазақстанға өз еркімен оралған адамдар
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Дереккөз:  Қазақстан Республикасының ІІМ.

Қазақстанға зерттеу кезеңінде еріксіз, оның ішінде реадмиссия шеңберінде 
855 адам қайтарылды. Ерікті емес қайтару нақты өсу үрдісіне ие және 
2019 жылы 397 адамға жетті. Қайтып келгендердің көпшілігі ер адамдар 
(790 адам немесе 92,4%) (1.2.19-сурет). 

1.2.19-сурет. Қазақстанға ерікті түрде, оның ішінде реадмиссия  
туралы келісімдер шеңберінде оралған адамдар
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Дереккөз:  Қазақстан Республикасының ІІМ.

Реадмиссия бойынша қазақстандықтардың ең көп саны Ресейден (673 адам), 
Германиядан (124 адам) және Норвегиядан (40 адам) қайтарылды (1.2.6-кесте).

1.2.6-кесте. Қазақстанға ерікті емес, оның ішінде реадмиссия туралы  
келісімдер шеңберінде (елдік бөліністе) оралған адамдар саны 

Кезең 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Ресей Федерациясы 

Реадмиссия 
қолданылмады 

29 69 97 155 323

Беларусь  2 1 2 2

Молдова Республикасы    2  

Литва     1

Германия  1 34 36 53

Швейцария  1   1

Норвегия   5 19 16

Нидерланды   4 4  

Польша    5 1

Чехия    2  

Дереккөз:  Қазақстан Республикасының ІІМ.

Қарастырылып отырған кезеңде шет елдерден депортацияланатын 
қазақстандықтардың саны 2018 жылға дейін өсу үрдісін көрсетті (2014 жыл-
дан 2018 жылға дейін депортацияланғандардың саны 618 адамға немесе 
182,3%-ға өсті. 2019 жылы 2018 жылмен салыстырғанда 41 адамға (4,3%) 
төмендеу тіркелді (1.2.20-сурет). 

1.2.20-сурет. Шет елдерден депортацияланған  
қазақстандықтардың саны

339
435

611

764

957 916

0

200

400

600

800

1000

1200

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Дереккөз:  Қазақстан Республикасының ҰҚК.
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1.2.5  БОСҚЫНДАР

«Халықтың көші-қоны туралы» Заңға сәйкес (45-бап) босқындар мен саяси 
баспана берілген адамдар Қазақстанға саяси себептер бойынша келетін 
көшіп келушілерге жатады.50

Қазақстанның мемлекеттік органдарына оларды босқындар деп тану мәсе-
лесі бойынша жүгінген адамдардың саны, сондай-ақ осындай мәртебе 
алғандардың саны Қазақстанда едәуір аз.

Қазақстанда босқын мәртебесін алу туралы өтініш білдірген шетелдіктердің 
жалпы санынан (1469 адам, 1.2.21-сурет) 1212 Ауғанстаннан, 112 — Украина-
дан, 74 — Сириядан, 20 — Түркиядан, 19 — Қытайдан, 17 — Өзбекстаннан, 
11 — Қырғызстаннан, 5 — Йеменнен, 4 — Ресей Федерациясынан, 3 — Кон-
годан, 2 — Тунистен, 1-1-ден Бангладештен, Бурундиден, Египеттен, Изра-
ильден, Ливиядан, Нигериядан, Пәкстаннан, Сомалиден, Түрікменстаннан. 

1.2.21-сурет. Қазақстанда босқын деп тану  
туралы өтініш білдіргендердің саны
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Дереккөз:  Қазақстан Республикасының ІІМ.

2015 жылы Қазақстанда босқындар деп танылған адамдар санының өсуі-
нен кейін олардың саны одан әрі тұрақты түрде төмендеді (1.2.22-сурет). 
Қазақстанда босқындар деп танылған тұлғалардың барлығы (378 адам), 
340 — Ауғанстаннан, 18 — Сириядан, 8 — Өзбекстаннан, 5 — Қытайдан, 
2-2-ден — Түркия мен Украинадан, 1-1-ден Йемен мен Түркіменстаннан.

50 Қазақстан Республикасы. 2011 жылғы 22 шілдедегі № 477-IV «Халықтың көші-қоны туралы» заң// «Әділет» 
Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің ақпараттық-құқықтық жүйесі// adilet.zan.kz/rus/
docs/Z1100000477.

1.2.22-сурет. Қазақстанда босқындар деп танылғандар саны
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Дереккөз:  Қазақстан Республикасының ІІМ.

2014 жылдан бастап 2018 жылға дейінгі кезеңде Қазақстанда босқын мәрте-
бесін танудан бас тартылған адамдардың саны да тұрақты түрде қысқарды 
(1.2.23-сурет).

1.2.23-сурет. Қазақстанда босқындар деп танудан бас тартылғандар саны
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Дереккөз:  Қазақстан Республикасының ІІМ.

1.2.6  ТУРИЗМ ЖӘНЕ ТРАНЗИТТІК КӨШІ-ҚОН

Қазақстандағы келу туризмінің көлемін бағалау айтарлықтай қарама-қайшы, 
бұл әртүрлі ведомстволар пайдаланатын есептеу әдістемесіндегі айыр-
машылықтармен анықталады.

http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1100000477
http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1100000477
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Қазақстанның Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің дерек-
тері бойынша 2014 жылдан бастап 2018 жылға дейінгі кезеңде Қазақстанға 
сырттан келушілер туризмі бойынша келетін адамдардың саны тұрақты 
түрде өсті (2014 жылғы 6,3 млн адамнан 2018 жылы 8,8 млн адамға дейін). 
2019 жылы 8,5 млн адамға дейін аздаған құлдырау байқалды. Жалпы алғанда, 
қаралып отырған кезеңде өсім шамамен 2,2 млн адамды немесе 34,5%-ды 
құрады (1.2.24-сурет). 

1.2.24- сурет. Сырттан келушілер туризмі бойынша келушілер саны
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Дереккөз:  Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті; 
Қазақстан Республикасы ҰҚК Шекара қызметі.

Қазақстанға келу туризмінің жоғары көрсеткіштері Қазақстан Республикасы 
ҰҚК Шекара қызметі мен Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика мини-
стрлігінің Статистика комитеті «туристер» ретінде шекараны кесіп өтетін 
барлық шетелдіктерді (тұрақты тұруға немесе жұмысқа орналасу мақса-
тында келгендерді қоспағанда) есептейтіндігімен айқындалады.51

Қазақстан Республикасы ІІМ мәліметінше, 2014–2019 жылдар аралығында 
Қазақстанға туристердің ең көп саны 2017 жылы келген (153 мың адам), 
бұл Қазақстанда ЭКСПО-2017 көрмесін өткізуге байланысты болуы мүмкін. 
Бұдан әрі 2019 жылы 17,6 мың адамға дейін күрт төмендеу тіркелді (65,2 мың 
адамға немесе 42,6%-ға аз) (1.2.25-сурет).

51 А. Гришин. Манипуляция. 2017 жылдың 9 айында Қазақстанға туристердің рекордтық саны келді// 
Factcheck.kz. — 2018. — 26 сәуір// https://factcheck.kz/claim-checking/verdict/manipulation/manipulyaciya-za-
9-mesyacev-2017-goda-kazaxstan-posetilo-rekordnoe-chislo-turistov/; М. Бочарова. Манипуляция. Путин: 
Қазақстанға жыл сайын 3 миллион ресейлік турист келеді// Factcheck.kz. — 2018. — 6 желтоқсан// factcheck.
kz/claim-checking/verdict/manipulyaciya-putin-kazaxstan-ezhegodno-poseshhayut-3-milliona-rossijskix-turistov/.

1.2.25-сурет. Туризм мақсатында Қазақстанға келетін адамдардың саны 
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Дереккөз:  Қазақстан Республикасының ІІМ.

ҰҚК Шекара қызметі мен Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика мини-
стрлігінің Статистика комитеті деректерінің алшақтығы, бір жағынан, ІІМ, 
екінші жағынан, көші-қон қызметі органдарында тіркеу кезінде көрсетілген 
деректер бойынша туристерді тіркейтіндігімен анықталады.

Қазақстанға туризм мақсатында келетін адамдардың ең көп саны — Өзбек-
стан (2019 жылы — 10,8 мың адам немесе 61,1%), Ресей (3 мың адам немесе 
17,45%), Қырғызстан (2,4 мың адам немесе 13,44%) және Тәжікстан (0,8 мың 
адам немесе 4,72%) азаматтары. Туризм мақсатында Қазақстанға келетін 
адамдардың саны бойынша неғұрлым егжей-тегжейлі ақпарат 1.2.7-кестеде 
берілген.

1.2.7-кесте. Туризм мақсатында Қазақстанға келетін адамдардың саны  
(елдік бөліністе) 

Мезгілі 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Австралия 26 37 4 2

Австрия 6 22 30 2 1

Албания 58 2 3 1 2

Алжир 5 9 1 3 14

Аргентина 8 19 24 13 4

Ауғанстан 412 912 1 344 204 499

Бангладеш 2 13 8 16 17

Бахрейн 2 4 2 13

http://factcheck.kz/claim-checking/verdict/manipulyaciya-putin-kazaxstan-ezhegodno-poseshhayut-3-milliona-r
http://factcheck.kz/claim-checking/verdict/manipulyaciya-putin-kazaxstan-ezhegodno-poseshhayut-3-milliona-r
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Бельгия 19 5 1 2

Болгария 8 9 1 4

Босния және Герцеговина 7 24 15 6 6

Бразилия 31 9 3 5 4

Бруней Даруссалам 1 13 3

Ұлыбритания 12 1

Боливариялық Венесуэла Республикасы 12 7

Әзербайжан 19 50 1 762 1 159 394

Армения 5 213 88 19

Беларусь 1 2 48 55 69

Грузия 11 25 1 946 1 037 64

Қырғызстан 39 31 203 6 414 2 371

Молдова Республикасы 12 18 656 271 32

Ресей Федерациясы 44 48 2 304 2 653 3 079

Тәжікстан 31 47 17 785 10 211 833

Өзбекстан 183 244 97 112 60 936 10 781

Басқалары 9 3 3 4 18

Дереккөз:  Қазақстан Республикасының ІІМ.

Қазақстан — Еуразиялық көші-қон жүйесі шеңберінде көші-қон ағындары 
үшін айтарлықтай маңызды транзиттік орталық. Транзиттік көші-қон көлемі 
зерттелу кезеңінде 926,77 мың адамнан (2015 жыл) 1230,5 мың адамға (2019 
жыл) дейін ауытқиды (1.2.26-сурет). 

1.2.26-сурет. Транзиттік көші-қон
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Дереккөз:  Қазақстан Республикасының ҰҚК.

1.2.7  ИММИГРАЦИЯНЫ РЕТТЕУШІЛЕР

Қазақстанда реттелмеген көші-қон, сондай-ақ елдің көші-қон заңнамасын 
бұзу жағдайлары сақталуда. Бұл жағдайда Қазақстанға кіруден бас тартылған 
адамдардың саны; елден кетуге ұйғарылған адамдардың саны; адам саудасы 
үшін сотталған адамдардың саны, сондай-ақ адам саудасы құрбандарының 
саны индикаторлар болып табылады. Бұдан басқа, Қазақстан аумағында 
құқық бұзушылық жасаған шетелдіктердің саны маңызды көрсеткіш болып 
табылады.

2015 және 2016 жылдары аздаған төмендеуден кейін шекарада Қазақстанға 
кіруден бас тартылған шетелдіктердің саны қазіргі уақытта ұлғаю үрдісіне 
ие болды. 2019 жылы 6,8 мыңнан астам адам кіруден бас тартты, бұл 2014 
жылмен салыстырғанда 3,1 мыңға немесе 82,8%-ға артық (1.2.27-сурет). 

1.2.27-сурет. Шекараға кіруден бас тартылған шетелдіктердің саны
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Дереккөз:  Қазақстан Республикасының ҰҚК.

«Халықтың көші-қоны туралы» Заңның 48-бабына сәйкес52 шетелдіктің 
Қазақстанға келуінен бас тартуы үшін мыналар негіз болуы мүмкін:

- ұлттық қауіпсіздікті, қоғамдық тәртіпті және халықтың денсаулығын сақта-
уды қамтамасыз ету мүдделері;

52 Қазақстан Республикасы. 2011 жылғы 22 шілдедегі № 477-IV «Халықтың көші-қоны туралы» заң// «Әділет» 
Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің ақпараттық-құқықтық жүйесі// adilet.zan.kz/rus/
docs/Z1100000477.

http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1100000477
http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1100000477
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-  шетелдіктің конституциялық құрылысты күштеп өзгертуге бағытталған 
әрекеттері;

-  шетелдіктің Қазақстанның егемендігі мен тәуелсіздігіне қарсы шығуы, ел 
аумағының бірлігі мен тұтастығын бұзуға шақыруы;

-  шетелдіктің ұлтаралық, конфессияаралық және діни араздықты қоздыруы;

-  Қазақстан азаматтарының және басқа тұлғалардың құқықтары мен заңды 
мүдделерін қорғау қажеттілігі;

-  Ұлттық қауіпсіздік органдарында шетелдіктің экстремизмге немесе тер-
рористік әрекетке қатыстылығы туралы мәліметтердің болуы, сондай-ақ 
сот оның әрекеттерінде қауіпті рецидивті таныған жағдайда;

-  шетелдіктің Қазақстанда осының алдындағы болу кезеңінде қолданылған 
қылмыстық немесе әкімшілік құқық бұзушылық жасағаны үшін жазаны 
орындамауы;

-  Қазақстанда осының алдындағы кезеңде жеке табыс салығы бойынша 
декларацияны ұсынбау (егер бұл заңнамада көзделсе);

-  Қазақстанға келу және кету үшін қажетті қаражаттың бар екендігі туралы 
растауды ұсынбау (егер бұл заңнамада көзделсе); 

-  кіру туралы өтініш білдірген кезде жалған мәліметтерді хабарлау немесе 
қажетті құжаттарды ұсынбау;

-  шетелдікте Қазақстанға келу үшін қарсы айғақтар болып табылатын ауру-
лардың болуы;

-  егер шетелдік азамат шетелдік қарулы қақтығыстарға, шет мемлекет 
аумағындағы экстремистік немесе террористік әрекеттерге қатысу сал-
дарынан Қазақстан азаматтығынан бұрын айрылса;

- егер шетелдік террористік қылмыстар, сондай-ақ нәтижесінде Қазақстан 
Республикасының өмірлік маңызы бар мүдделеріне ауыр зиян келтірілген 
қылмыстар жасағаны үшін бұрын Қазақстан азаматтығынан айырылса.

«Халықтың көші-қоны туралы» Заңның 60-бабына сәйкес53 Қазақстан Респу-
бликасының шегінен тыс өздерінің шыққан мемлекетіне (азаматтығы немесе 
тұрақты тұратын еліне) заңсыз көшіп келушілер шығарып жіберілуге жатады. 
Бұдан басқа, «Шетелдіктердің құқықтық жағдайы туралы» Заңға сәйкес 
(28-бап)54 шетелдік азамат Қазақстаннан тыс жерлерге шығарылуы мүмкін:

- егер оның іс-әрекеті мемлекеттік қауіпсіздікті немесе қоғамдық тәртіпті 
сақтауды қамтамасыз ету мүдделеріне қайшы келсе;

- егер бұл халықтың денсаулығы мен адамгершілігін сақтау, Қазақстан аза-
маттарының және басқа да адамдардың құқықтары мен заңды мүдде-
лерін қорғау үшін қажет болса;

- егер шетелдік азамат Қазақстан заңнамасын бұзса.

Сондай-ақ, егер шетелдікті Қазақстанда тұрақты тұруға қалдыру үшін неке 
қию негіз болса, Қазақстан азаматымен некені жарамсыз деп тану шығарып 
жіберуге негіз болып табылады.

Қазақстаннан кетуге ұйғарылған шетелдіктердің саны 2017 жылы өзінің 
шарықтау шегіне жетті (14,3 мың адам), содан кейін 2019 жылы 11,4 мыңнан 
сәл астам адамды құрап, біртіндеп төмендей бастады (1.2.28-сурет). 

1.2.28- сурет. Қазақстаннан кетуге ұйғарылған шетелдіктердің саны
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Дереккөз:  Қазақстан Республикасының ІІМ.

53 Қазақстан Республикасы. 2011 жылғы 22 шілдедегі № 477-IV «Халықтың көші-қоны туралы» заң// «Әділет» 
Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің ақпараттық-құқықтық жүйесі// adilet.zan.kz/rus/
docs/Z1100000477.

54 Республика Казахстан. «Шетелдіктердің құқықтық жағдайы туралы» 1995 жылғы 19 маусымдағы № 2337 
заң// «Әділет» Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің ақпараттық-құқықтық жүйесі// 
adilet.zan.kz/rus/docs/U950002337_.

http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1100000477
http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1100000477
http://adilet.zan.kz/rus/docs/U950002337_


54  |  ҚАЗАҚСТАН ▪ КЕҢЕЙТІЛГЕН КӨШІ-ҚОН ПРОФИЛІ КӨШІ-ҚОННЫҢ ҮРДІСТЕРІ МЕН СИПАТТАМАЛАРЫ  |  55

Қазақстаннан шығарып жіберілген көшіп-қонушыларға шығарып жіберу 
туралы шешім шығарылған күннен бастап бес жыл ішінде елге кіруге тыйым 
салынады.55

Қаралып отырған кезең ішінде Қазақстаннан кетуге ұйғарылған адамдар-
дың көпшілігі — Өзбекстан азаматтары. 2019 жылы Өзбекстанның осын-
дай азаматтарының саны 8,4 мыңнан астам адамды немесе Қазақстаннан 
кетуге ұйғарылған барлық адамдардың 74,08%-ын құрады. Екінші орынды 
Тәжікстан азаматтары алады (тиісінше 1 мың адам немесе 9,16%). Қазақстан-
нан кетуге ұйғарылған тұлғалардың азаматтығы туралы толығырақ ақпарат 
1.2.9-кестеде берілген.

1.2.9-кесте. Қазақстаннан кетуге ұйғарылған шетелдіктердің саны  
(елдік бөліністе)

Мезгілі 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Әзербайжан 5 150 134 249 281 202

Армения 4 24 36 34 34 38

Грузия 25 34 84 83 72 53

Қытай 55 219 376 535 186 277

Қырғызстан 105 322 613 422 382 369

Молдова Республикасы 5 32 35 33 27 38

Ресей Федерациясы 204 310 446 386 413 362

Тәжікстан 85 215 603 545 833 1 050

Түркия 25 37 56 64 47 58

Өзбекстан 1 539 4 836 8 308 9 322 10 338 8 492

Украина 36 102 118 92 42 46

Басқалары 237 3 589 2 721 2 538 1 000 479

Дереккөз:  Қазақстан Республикасының ІІМ.

* * *

55 Республика Казахстан. 2011 жылғы 22 шілдедегі № 477-IV «Халықтың көші-қоны туралы» заң// «Әділет» 
Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің ақпараттық-құқықтық жүйесі// adilet.zan.kz/rus/
docs/Z1100000477.

Көші-қон процестерін дамытудың зерттеліп отырған кезеңі (2014 жылдан 
бастап 2019 жылға дейін) шеңберінде Қазақстанның азаматтық ел ретіндегі 
тартымдылығы тұрақты түрде төмендеп келеді, бұл ретте еліміз Еңбекші 
көшіп-қонушылар сияқты, Қазақстанда резидент мәртебесін алатын биз-
нес көшіп-қонушылар сияқты шетелдіктердің экономикалық қызметі үшін 
тартымды болып қала береді. Қазақстан Еңбекші көшіп-қонушылар үшін, 
ең алдымен көрші елдерден тартымды болып қалуда, алайда, ең алдымен, 
Орталық Азияның көші-қон кіші жүйесі шеңберінде аймақтық бәсекелестік-
тің пайда болуына байланысты елге еңбек көші-қоны көлемінің біртіндеп 
төмендеуі назар аударады. Өзбекстанда құрылымдық экономикалық және 
әлеуметтік қайта құрулардың басталуы экономикалық мүдделердің объектісі 
ретінде, оның ішінде көші-қон тұрғысынан оның тартымдылығын арттыру 
трендін қалыптастырады. Көші-қон процестерін дамытудың қаралып оты-
рған кезеңінің тағы бір ерекшелігі — көршілес елдерде, ең алдымен Орта-
лық Азия елдерінде қазақстандық жоғары білімнің тартымдылығын арттыру.

Қаралып отырған кезеңде Қазақстанның экономикалық тартымдылығының 
төмендеуінен де, донор елдердегі тиісті адами ресурстардың біртіндеп 
сарқылуынан да этникалық көшіп келу көлемінің төмендеу тренді назар 
аударады.

http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1100000477
http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1100000477
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1.3 ЭМИГРАЦИЯ

«Халықтың көші-қоны туралы» Заңның 54-бабына сәйкес56 елден тыс жер-
лерге шығатын Қазақстан азаматтары екі санатқа бөлінеді:

- тұрақты тұру үшін басқа мемлекетке шығатындар;

- уақытша тұру үшін басқа мемлекетке баратындар.

Бұл ретте, 55-бапқа сәйкес, «әркімнің Қазақстан Республикасынан тыс 
жерлерге кетуіне құқығы бар. Қазақстан Республикасы азаматтарының 
Қазақстан Республикасына кедергісіз қайтып оралуына құқығы бар», және 
тиісінше, елде ТТЖ-ға шығу ғана регламенттеледі — мұндай шығу ішкі 
істер органдары құжаттарды ресімдегеннен кейін жүзеге асырылады.

Қаралып отырған кезеңде Қазақстаннан тұрақты тұруға кететін адамдар 
санының орташа жылдамдықпен жылына +3,4 мың адам тұрақты өсу тренді 
назар аударады. Егер 2014 жылы тұрақты тұруға 28,8 мыңнан сәл астам адам 
кетсе, 2019 жылы — 45,2 мың адам немесе 16 мыңнан астам адам (өсім — 
56,63%) кетті. Қазақстан халқының жалпы көлемінде тұрақты тұруға кететін-
дердің үлес салмағы да өсуде: егер 2014 жылы олар 0,168%-ды құраса, 2018 
жылы — 0,246%-ды құрады (1.3.1- сурет). 

1.3.1-сурет. Қазақстаннан тұрақты тұруға кететін адамдар саны
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Дереккөз:  Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті.

56 Қазақстан Республикасы. 2011 жылғы 22 шілдедегі № 477-IV «Халықтың көші-қоны туралы» заң// «Әділет» 
Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің ақпараттық-құқықтық жүйесі// adilet.zan.kz/rus/
docs/Z1100000477.

Тұрақты тұруға кетушілер арасында үлкен үлесті әйелдер құрайды (2019 
жылы — 53,99 %) (1.3.2-сурет). 

1.3.2-сурет. Қазақстаннан тұрақты тұруға кететін адамдар саны  
(гендерлік бөліністе)
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Дереккөз:  Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті.

Қазақстандықтар үшін тұрақты тұруға кетудің басым бағыты  — Ресей 
Федерациясы. 2019 жылы бұл бағытқа 39,8 мыңға жуық адам кетті (бар-
лық тұрақты тұруға кеткендердің 87,96%). Бұдан басқа, Ресей Федераци-
ясына кететіндердің абсолюттік көрсеткішінің де (2019 жылы 2014 жыл-
мен салыстырғанда Ресей Федерациясына 16 мыңға жуық адам көп кетті, 
өсім 67,15%-ды құрады), ТТЖ-ға эмиграцияның жалпы ағымындағы үлестің 
де өсуі назар аударады. Тартымдылығы бойынша екінші ел — Германияға 
тұрақты тұруға кететін адамдар ағыны (2019 жылы — шамамен 2,8 мың адам, 
немесе  6,20%)  — ресейлік бағыттан айтарлықтай төмен (2019  жылы  — 
14,18 есе аз) (1.3.3-сурет).

1.3.3-сурет. Қазақстан азаматтарының тұрақты тұруға кетуінің негізгі бағыттары
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Дереккөз:  Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті.

http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1100000477
http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1100000477
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Қазақстандықтардың ТТЖ-ға шығу бағыттары бойынша көбірек толық 
ақпарат 1.3.1-кестеде берілген.

1.3.1-кесте. Қазақстаннан тұрақты тұруға кететін адамдар саны  
(елдік бөліністе) 

Мезгілі 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Австралия 4 12 13 40 23 26

Австрия 8 2 14 5 7 4

Әзербайжан 36 20 37 24 28 39

Армения 7 3 2 1 4 6

Беларусь 1 605 605 399 289 343 356

Бельгия 3 6 8 7 7 4

Ұлыбритания 4 18 20 17 20 31

Германия 2 169 2 206 2 679 2 966 2 685 2 805

Грекия 10 6 20 11 10 5

Грузия 9 12 8 3 9 3

Израиль 91 84 125 124 137 150

Испания 1 5 3 8 11 5

Италия 11 6 10 6 12 14

Канада 112 121 179 126 128 82

Қытай 34 32 45 62 122 92

Қырғызстан 139 164 144 195 204 177

Молдова Республикасы 9 10 5 9 14 6

Моңғолия 9 44 16 8 16 11

Нидерланды 0 3 5 8 15 11

Польша 74 110 173 175 413 550

Ресей Федерациясы 23 800 25 741 30 274 32 877 36 778 39 784

Америка Құрама 
Штаттары 198 265 232 285 338 273

Тәжікстан 10 9 45 20 10 5

Түркия 15 35 42 57 52 81

Өзбекстан 244 364 208 197 245 435

Украина 184 132 118 107 109 81

Франция 3 2 4 7 25 20

Чехия 0 0 3 8 6 13

Швейцария 8 8 4 8 7 7

Басқалары 80 91 62 78 90 787

Дереккөз:  Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті.

Қазақстаннан тұрақты тұруға кететін адамдар арасында жоғары білімі бар 
адамдардың үлесі 27-32% шегінде (2019 жылы — 27,93 %), арнаулы орта 
білімі бар адамдардың үлесі — 24–29% шегінде (2019 жылы — 23,99%) 
ауытқиды (1.3.4-сурет). 

1.3.4-сурет. Қазақстаннан тұрақты тұруға кететін адамдардың білім деңгейі
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Қазақстаннан тұрақты тұруға кететін адамдардың саны бойынша бірнеше 
басқа деректерді Қазақстан ІІМ келтіреді. Оларға сәйкес елде кетушілер 
санының тұрақты өсуі байқалады, ол 2019 жылы шамамен 52,5 мың адамға 
немесе Қазақстан халқының жалпы санының 0,285%-ына жетті (1.3.5-сурет). 

1.3.5-сурет. Қазақстаннан тұрақты тұруға кететін адамдар саны
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Дереккөз:  Қазақстан Республикасы ІІМ.

Ресми органдарға Қазақстан азаматтығынан бас тарту мәселесімен жүгін-
ген адамдардың саны тұрақты тұруға кетушілердің санына қарағанда айтар-
лықтай төмен екеніне назар аударады. Қазақстан Республикасы ІІМ дерек-
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тері бойынша 2019 жылы олардың саны мыңнан сәл астам адамды құрады. 
Дегенмен, 2015 жылдан бастап мұндай адамдардың саны тұрақты өсуде. 
2014 жылмен салыстырғанда өсім 363 адамды немесе 55,08%-ды құрады 
(1.3.6-сурет).

1.3.6-сурет. Ресми органдарға Қазақстан азаматтығынан  
бас тарту мәселесімен жүгінген адамдардың саны
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Дереккөз:  Қазақстан Республикасы ІІМ.

Қазақстан азаматтығынан шыққандардың көпшілігі мұны тұрақты тұруға 
әлдеқашан кетіп, Қазақстан СІМ желісі бойынша жасайды. Әдеттегідей, 
азаматтықты жоғалту механизмі арқылы. 2018 жылға дейін мұндай адамдар 
санының тұрақты өсуі тіркелді — 2014 жылмен салыстырғанда өсу шама-
мен 20,2 мың адамды немесе 381,51% құрады. 2019 жылы төмендеу тіркелді 
(4,2 мың адам немесе 16,51 %) (1.3.7-сурет). 

1.3.7-сурет. СІМ желісі бойынша Қазақстан азаматтығын жоғалтқан адамдар саны
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Дереккөз:  Қазақстан Республикасының СІМ.

Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің желісі бойынша 
Қазақстан азаматтығынан шығуды адамдардың айтарлықтай аз саны ресім-
дейді. Ол 2017 жылы ең жоғары деңгейге жетті (930 адам) (1.3.8-сурет). 

1.3.8-сурет. СІМ желісі бойынша Қазақстан  
азаматтығынан шыққан адамдар саны 
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Дереккөз:  Қазақстан Республикасының СІМ.

1.3.1  ЭТНИКАЛЫҚ ЭМИГРАЦИЯ 

Қазақстаннан көшіп кету себептерін бағалай отырып, кетіп бара жатқан 
халық, тіпті оның этностық сипаттамалары (орыстар, немістер және басқа-
лар) тұрғысынан да нақты сәйкестендіру сипаттамалары бар қандай да 
бір белгілі бір стратификациялық немесе әлеуметтік топты білдірмейтінін 
назарда ұстау қажет. Өмірлік стратегияларды саралау көші-қон стратегия-
сындағы айырмашылықты да анықтайды. Дегенмен, құрылымдық жағынан 
Қазақстаннан эмиграция екі негізгі ағымға бөлінеді:

- Ресей Федерациясына көші-қонға кетуі;

- дамыған елдерге, ең алдымен Германияға көші-қон ағыны. 

Бұл бөлу көші-қон ағымының себептеріндегі айырмашылықтарға байланысты. 
Қазақстандықтардың Ресей Федерациясына көші-қон ағынын анықтайтын негізгі 
себептер ретінде сарапшылар мен халық, әдеттегідей, мыналарды көрсетеді:

- туыстық, достық, іскерлік байланыстарға негізделген, қайтарымсыз 
мигранттардың бейімделу процесін жеңілдететін, сондай-ақ уақытша 
көші-қон үшін негіз болатын көші-қон желілерінің болуы;

-  Қазақстандағы ұлттық-мемлекеттік құрылыстың ерекшеліктері;

- Ресей Федерациясына жүзеге асырылатын көші-қонды қолдау бағдарла-
малары.
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Батыстың дамыған елдеріне көшудің негізгі себептері ретінде мыналар көр-
сетіледі:

- сірә өмірдің жоғары деңгейі;

- КСРО-дан және посткеңестік кеңістіктегі елдерден қоныс аударушылар-
дан диаспоралық құрылымдарды қалыптастыру, олардың негізінде қоныс 
аударушылардың бейімделуін жеңілдететін көші-қон желілері құрылды. 

Бірқатар дамыған елдерге (Германия мен Израиль):

- тарихи-мәдени, этникалық, туыстық байланыстардың болуы;

- осы елдердің үкіметтерінің этникалық немістер мен еврейлердің тарихи 
отанына оралуын ынталандыруы тән.

Осылайша, таза түрде қазіргі уақытта Қазақстаннан этникалық эмиграция 
жоқ. Дегенмен, Қазақстаннан тұрақты тұруға кететін адамдар бойынша ста-
тистиканы қарау олардың басым бөлігі этникалық орыстар екенін көрсетеді 
(2019 жылы — шамамен 32,8 мың адам немесе Қазақстаннан тұрақты тұруға 
кеткендердің барлығының 72,48%). Сондай-ақ елден кететін немістердің 
(6,97 %) және украиндықтардың (6,61%) үлесі айтарлықтай. Қазақтар көшіп 
кетушілер арасында төртінші орын алатыны — 2019 жылы тұрақты тұруға 
кеткендердің барлығының 4,8%-ы өзіне назар аудартады (1.3.9-сурет).

1.3.9-сурет. Қазақстаннан кеткен адамдардың саны  
(этникалық тұрғыда)
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Дереккөз:  Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті.

Қазақстаннан тұрақты тұруға кеткен адамдардың этникалық құрамы туралы 
көбірек толық ақпарат 1.3.2-кестеде берілген.

1.3.2-кесте. Қазақстаннан кеткен адамдар саны  
(этникалық тұрғыда)

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Әзербайжандықтар 88 56 93 87 90 96

Армяндар 84 68 59 84 99 69

Башқұрттар 96 61 77 70 94 72

Белорустар 502 423 444 423 514 518

Гректер 42 42 54 35 55 77

Дұнғандар 2 9 7 8 25 18

Еврейлер 30 32 26 45 42 27

Ингуштар 84 59 64 57 67 57

Қазақтар 1 205 1 472 1 371 1 445 1 863 1 917

Қарашайлар 26 30 31 33 39 54

Корейлер 152 170 243 235 242 220

Күрдтер 39 17 28 31 35 20

Қырғыздар 39 63 74 121 91 66

Мордвалар 58 55 62 53 61 75

Немістер 2 323 2 346 2 987 3 188 3 077 2 916

Поляктар 406 331 406 396 560 617

Орыстар 20 235 21 369 24 901 27 265 30 329 30 411

Тәжіктер 15 11 43 25 16 12

Татарлар 663 712 903 949 986 969

Түріктер 26 33 29 35 29 34

Ұйғырлар 31 32 40 35 34 40

Украиндықтар 2 070 2 059 2 319 2 488 2 755 2 785

Өзбектер 144 125 97 122 192 208

Шешендер 121 151 155 110 171 133

Чуваштар 33 34 39 48 34 29

Басқалары 363 356 345 340 368 379

Дереккөз:  Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті.
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1.3.2  БІЛІМ БЕРУ ЭМИГРАЦИЯСЫ 

Қазақстаннан білім беру көші-қоны бойынша нақты, жалпыланған түрде 
жүйеленген деректер жоқ. Мүдделі министрліктер мен ведомстволар, әдет-
тегідей, шетелде оқитын адамдардың көші-қон көлемі мен бағыттарын 
ұлттық бюджет қаражаты есебінен бекітеді. Алайда Қазақстандықтардың 
едәуір бөлігі шетелде өздерінің жеке қаражаты немесе халықаралық сти-
пендиялар есебінен оқиды және тиісінше ұлттық статистикада көрініс тап-
пайды. Осылайша, шетелде оқитын адамдардың болжамды санын анықтау 
үшін министрліктер мен ведомстволардың, сондай-ақ Қазақстаннан білім 
беру көші-қонының көлемі неғұрлым маңызды болып табылатын елдердің 
жиынтық деректерін пайдалану орынды. 

Білім беру көші-қонының негізгі бағыты — Ресей Федерациясы. Сонымен 
қатар, Ресей Федерациясына білім беру мақсатымен баратын адамдар саны-
ның өсу тренді байқалады. Ресей Федералдық мемлекеттік статистика қыз-
метінің деректері бойынша Ресей Федерациясында жоғары білімнің білім 
беру бағдарламалары бойынша күндізгі нысанда оқитын қазақстандықтар-
дың саны тұрақты өсу үрдісіне ие және 2018–2019 оқу жылында шамамен 
52,9 мың адамды құрады, бұл 2014–2015 оқу жылымен салыстырғанда 
14,1 мыңға немесе 36,34%-ға артық (1.3.10-сурет). 

1.3.10-сурет. Жалпы қабылдау жағдайында Ресей Федерациясының  
мемлекеттік және муниципалдық жоғары білім беру ұйымдарында және  

ғылыми ұйымдарында бакалавриат, специалитет, магистратура бағдарламалары 
бойынша оқитын Қазақстандық студенттер саны (мың адам)

38,8
46,4

50,7 52,7 52,9

0

10

20

30

40

50

60

2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020

Дереккөз:  Ресей Федерациясының Федералды мемлекеттік статистика қызметі.

Ресей Федерациясынан басқа, білім беру көші-қонының ең танымал бағыт-
тары мыналар болып табылады (2018 жылғы мәліметтер бойынша):

- Қытай — 17,6 мың адам;57

- Корея Республикасы — 1,6 мың адам;

- Ұлыбритания — шамамен 1 мың адам.58

Осы цифрлар шеңберінде халықаралық келісімдер негізінде Қазақстаннан 
тыс жерлерде оқитын студенттер тобы бөлінеді (1.3.11-сурет).

1.3.11-сурет. Халықаралық шарттар шеңберінде шетелде оқу үшін  
ұсынылған Қазақстан азаматтары санының динамикасы
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Дереккөз:  Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі.

Халықаралық шарттар негізінде жүзеге асырылатын білім беру көші-қо-
нының негізгі бағыттары — Венгрия, Қытай, Тәжікстан және Моңғолия 
(1.3.12-сурет). 

1.3.12-сурет. Халықаралық шарттар шеңберінде шетелде оқу үшін ұсынылған 
Қазақстан азаматтарының динамикасы (елдік бөліністе)
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Дереккөз:  Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі.

57 И. Астахов. Шетелде қанша қазақстандық студент оқиды// Today.kz. — 2018. — 3 мамыр// today.kz/news/
kazahstan/2018-05-03/765342-skolko-kazahstanskih-studentov-uchitsya-za-granitsej/.

58 Тап сонда.

http://today.kz/news/kazahstan/2018-05-03/765342-skolko-kazahstanskih-studentov-uchitsya-za-granitsej/
http://today.kz/news/kazahstan/2018-05-03/765342-skolko-kazahstanskih-studentov-uchitsya-za-granitsej/
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Сонымен қатар, халықаралық келісімдер аясында қазақстандық студенттер 
Қырғызстан, Беларусь, Вьетнам және Польшаның жоғары оқу орындарында 
білім алуда. 

Қазақстан Болон процесі шеңберінде Академиялық ұтқырлық желісі бой-
ынша да, «Болашақ» халықаралық стипендиясы желісі бойынша да білім 
беру көші-қонын қолдау саясатын белсенді жүргізуде (1.3.13-сурет). 

1.3.13-сурет. Сыртқы шығыс академиялық ұтқырлық және Қазақстандағы 
«Болашақ» халықаралық стипендиясы стипендиаттарының саны  

(2011–2019 жылдар) 
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Дереккөз:  Қазақстан Республикасында Болон процесінің қағидаттарын іске асыру: талдамалық 
есеп. — Астана: Болон процесі және академиялық ұтқырлық орталығы, 2018. — 
С. 57; «Болашақ» халықаралық бағдарламалар орталығы АҚ».

1.3.3  ЕҢБЕК ЭМИГРАЦИСЫ

Қазақстандық статистикалық деректер еңбек эмиграциясын жеке түр 
ретінде бөлмейді. Елімізде қазақстандықтарға еңбек көші-қоны тән емес 
деген ұстаным сақталып отыр. Қазақстандықтардың еңбек эмиграциясының 
көлемі Қазақстаннан еңбек көші-қонының көлемі неғұрлым маңызды болып 
табылатын осы елдердің негізінде қайта жаңартылуы мүмкін. 

Қазақстаннан еңбек көші-қонының негізгі бағыты — білім беру ісіндегідей — 
Ресей Федерациясы. Бұл ретте Ресей Федерациясына жұмыс мақсатымен 
баратын адамдар санының өсу тренді назар аударады. Ресей Федерациясы 
ІІМ деректері бойынша, «жұмыс» кіру мақсатында Ресей Федерациясында 
көші-қон есебіне тұрған Қазақстан азаматтарының саны тұрақты өсу үрдісіне 
ие және 2019 жылы шамамен 136,2 мың адамды құрады (1.3.14-сурет). 

1.3.14-сурет. «Жұмыс» келу мақсатында Ресей Федерациясында көші-қон есебіне 
тұрған Қазақстан азаматтарының саны (мың адам)
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Дереккөз:  Ресей Федерациясының ІІМ.

Сондай-ақ, 2018 жылғы 15 қазанда айтылған Қазақстан Республикасы Сыртқы 
істер министрлігінің деректері бойынша 11 561 қазақстандық Корея Респуб-
ликасында мәртебесі реттелмеген еңбекші көшіп-қонуші ретінде болды.

* * *

Көші-қон процестерін дамытудың ағымдағы кезеңі (2014 жылдан 2019 
жылға дейін) шеңберінде елден тұрақты тұруға кету нысанында да, еңбек 
және білім беру көші-қоны нысандарында да Қазақстан азаматтары-
ның көшіп кетуінің артуына тұрақты тренд белгіленеді. Қаралып отырған 
кезеңде еңбек эмиграциясы алдыңғы кезеңдерден айырмашылығы маңы-
зды процеске айналып, Қазақстандағы көші-қон динамикасына әсер ететін 
экономикалық факторлардың үстемдігі туралы тұжырымды тағы да нығайта 
түседі. Бұл ретте эмиграция елдің «адами капиталын» қалыптастыратын 
адамдарды: дарынды жастарды, білікті және жоғары білікті мамандарды 
қамтиды.

Қазақстанда осы сөздің толық мағынасында этникалық эмиграция болмаға-
нымен, эмиграцияның маңызды факторлары әлеуметтік-экономикалық фак-
торлар ғана емес, сондай-ақ жекелеген азаматтардың ұлттық-тілдік ахуалды 
қабылдау ерекшеліктері, сондай-ақ еуропалық («орыс тілді») этностық топ-
тар өкілдерінің көші-қон әлеуетінің төмендеуі болып табылады. 
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Қазақстан үшін маңызды мәселе — эмиграцияның өзі ғана емес, әдеттегідей, 
екі индикатормен белгіленетін әлеуетті (кейінге қалдырылған) эмиграция да: 
халықтың бір бөлігінің эмиграцияға деген оң көзқарасы және орын ауыстыру 
туралы қабылданған, бірақ әлі іске асырылмаған шешім. Бұл ретте, егер қоныс 
аудару процесінің өзі нақты уақыт шеңберіне ие болса, онда дайындық кезеңі, 
яғни алғаш көшу туралы ойдың пайда болуынан бастап көшудің өзіне дей-
інгі уақыт белгісіз ұзақ уақытқа созылуы мүмкін. Социологиялық деректерге 
сәйкес 2015 жылдың соңында сауалнамаға қатысқан қазақстандықтардың 
24%-ы тұрғылықты жерін ауыстырғысы келеді. Орыстардың арасында мұн-
дай адамдардың үлесі 36% құрайды, олардың төрттен үші сыртқы көші-қонға 
бағытталған. 59 Әлбетте, көшуге ниет білдіру респонденттің тиісті әрекеттерді 
жасайтындығын білдірмейді. Алайда, бұл респонденттер көшу ықтималдығын 
ғана емес, сонымен бірге бұл оқиғаға оң көзқараспен қарайды деп айтуға 
болады. Қоныс аударғысы келетіндердің ішінде көші-қон туралы шешімді 
таяудағы екі жыл ішінде респонденттердің 18% қабылдады; шешім қабылдады, 
бірақ 34 % көшу уақыты туралы шешім қабылдаған жоқ.60 «Орталық Азия 
елдеріндегі сыртқы жастар көші-қоны» жобасы шеңберінде 2019 жылы жүр-
гізілген жастардың көші-қон көңіл-күйін терең сұхбаттар мен фокус-топтық 
зерттеулер сауалнамаға қатысқан Қазақстанның жас азаматтарының көпшілігі 
(30-дан 24-і) орта мерзімді перспективада елден кеткісі келетінін көрсетті. 
Шетелдегі жас қазақстандықтардың онлайн-сауалнамасы олардың арасында 
Қазақстанға оралмау көңіл-күйі басым екенін көрсетті (46,7%-ы қайтып келгісі 
келмейді, сұралғандардың 15%-ы түпкілікті шешім қабылдамады).61 

Осылайша, Қазақстанда белгісіздік жағдайын туғызатын айтарлықтай маңы-
зды «кейінге қалдырылған көші-қон әлеуеті» назар аударады.

Сондай-ақ, «кейінге қалдырылған көші-қон әлеуеті» бар адамдар болу еліне 
ұзақ мерзімді экономикалық және зияткерлік салымдар салуға (жылжымай-
тын мүлік сатып алуға, өз бизнесін ашуға, мемлекеттік тілді үйренуге, жасам-
паз әлеуметтік белсенділік көрсетуге) аз дәрежеде бейім екенін ескеру 
қажет, сондықтан олар елдегі жағдай күрт нашарлаған жағдайда жоғары 
жұмылушылықты сақтауды көздейді.

59 О. Симакова. Орыс эмиграциясы: ойлануға шақыру// Казахстан-Спектр. — 2016. — № 1. — 105-бет.

60 Симакова О. Орыс эмиграциясы: ойлануға шақыру// Казахстан-Спектр. — 2016. — № 1. — 106-бет.

61 External Youth Migration in the Countries of Central Asia: Risk analysis and minimization of negative 
consequences. Nur-Sultan: International Organization for Migration, 2016. — 106-бөлім.

1.4  ІШКІ КӨШІ-ҚОН

«Халықтың көші-қоны туралы» заң62 ішкі көші-қон — бұл жеке тұлғалардың 
Қазақстан ішінде тұрақты немесе уақытша тұру мақсатында қоныс аударуы 
деп белгілейді. 50-бапқа сәйкес ішкі көшіп-қонушылар екі топқа бөлінеді:

- Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындаған аймақтарға ерікті түрде 
қоныс аударушылар («қоныс аударушылар»);

- өз еркімен өздігінен қоныс аударушылар.

Қоныс аударушылар Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілейтін аймақтық 
квота шеңберінде қоныс аударады және мемлекеттік қолдауға құқығы бар.

Қаралып отырған кезеңде Қазақстандағы ішкі көші-қон көлемі жылына 
147,5 мың адам орташа жылдамдықпен тұрақты түрде өсті. 2019 жылы ішкі 
көші-қон процестеріне 710,1 мың немесе 2014 жылға қарағанда 175,07%-ға 
артық адам тартылды (1.4.1-сурет). 

1.4.1-сурет. Ел ішінде тұрғылықты жерін өзгерткен қазақстандықтардың саны
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Дереккөз:  Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті.

62 Қазақстан Республикасы. 2011 жылғы 22 шілдедегі № 477-IV «Халықтың көші-қоны туралы» заң// «Әділет» 
Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің ақпараттық-құқықтық жүйесі// adilet.zan.kz/rus/
docs/Z1100000477.

http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1100000477
http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1100000477
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2017 жылы ішкі мигранттар санының күрт өсуі, ең алдымен, ішкі көші-қонды 
реттейтін заңнаманың өзгеруімен байланысты. 2016 жылғы 22 желтоқсан-
дағы63 «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне экстре-
мизмге және терроризмге қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша өзгерістер 
мен толықтырулар енгізу туралы» Заңға сәйкес «Халықтың көші-қоны 
туралы» Заңның «Ішкі көшіп-қонушылардың негізгі құқықтары мен міндет-
тері» 51-бабына64 тұрғылықты жері бойынша ғана емес, уақытша болатын 
(тұратын) жері бойынша да тіркелу талабы енгізілді. 

Сондай-ақ, Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасы 
Кодексінің «Қазақстан Республикасында тіркеусіз не жеке басты куәланды-
ратын құжаттарсыз тұру» 492-бабына тиісті өзгерістер енгізілді.65 Өзгері-
стерге сәйкес азаматтардың тұрғылықты жері бойынша және уақытша 
болатын (тұратын) жері бойынша бір айдан астам мерзімде тіркеусіз 
тұруы — жеті айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға, ал бұл 
норманы әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап 
бұзуға — он үш айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп 
соғады.

Наиболее жестко новые правила и усиление ответственности за их нару-
шения отразились на  показателях миграционных потоков из  сельской 
местности в  городскую. Если до 2017 года, даже при устойчивом росте, 
официально регистрируемые в Казахстане объемы миграции из сельской 
местности в  городскую не превышали 100 тыс. человек в  год, то в 2017 
году фиксируется рост этого типа миграции почти в два раза — до более 
чем 186 тыс. человек и  в  дальнейшем этот порядок цифр сохраняется 
с некоторыми колебаниями (рисунок 1.4.2).

63 Қазақстан Республикасы. «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне экстремизм мен 
терроризмге қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2016 жылғы 
22 желтоқсандағы № 28-VІ ҚРЗ заңы// «Әділет» Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық 
актілерінің ақпараттық-құқықтық жүйесі// adilet.zan.kz/rus/docs/Z1600000028.

64 Қазақстан Республикасы. 2011 жылғы 22 шілдедегі № 477-IV «Халықтың көші-қоны туралы» заң// «Әділет» 
Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің ақпараттық-құқықтық жүйесі// adilet.zan.kz/rus/
docs/Z1100000477.

65 Қазақстан Республикасы. «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» 2014 жылғы 5 шілдедегі № 235-V ҚРЗ 
кодексі// «Әділет» Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің ақпараттық-құқықтық 
жүйесі// adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000235.

1.4.2-сурет. Ауылдық жерлерден қалаларға көшкен қазақстандықтардың саны
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Дереккөз:  Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті.

Жалпы, ауылдық жерлерден қалаға көшетін әйелдердің саны ерлер санынан 
асып түседі. 2017 және 2018 жылдар ғана ерекшелік болды. Кей-кейде қоныс 
аударған ерлердің саны аз ғана (тиісінше 929 және 1323 адамға) әйелдер 
санынан асып түсті (1.4.3-сурет). 

1.4.3-сурет. Ауылдық жерлерден қалаларға көшкен қазақстандықтардың саны 
(гендерлік бөліністе)
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Дереккөз:  Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті.

Ауылдық жерден қалалық жерге көшіп келген қазақстандықтардың ара-
сында жоғары білімі бар адамдардың үлесі 20% шамасында (2018 жылы — 
17,8%), арнаулы орта білімі бар адамдардың үлесі 20% шамасында (2018 
жылы — 17,3%) құрайды (1.4.4-сурет).

http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1600000028
http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1100000477
http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1100000477
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000235
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1.4.4-сурет. Ауылдық жерлерден қалаларға көшкен  
қазақстандықтардың білім деңгейі
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Дереккөз:  Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті.

Іс жүзінде елдің барлық облыстарында көші-қонның теріс сальдосы назар 
аударады. Ерекшелік — Маңғыстау облысы, сондай-ақ республикалық бағы-
ныстағы қалалар (1.4.5-сурет).

1.4.5-сурет. 2019 жылы Қазақстанның әкімшілік бірліктері  
бойынша аймақаралық көші-қон сальдосы (мың адам)
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Дереккөз:  Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті.

Халықтың ішкі көші — қоны шеңберінде білім беру көші-қонын «Мәңгілік 
ел жастары – индустрияға» («Серпін») жоғары, техникалық және кәсіптік 
білімі бар кадрларды даярлау жөніндегі жоба шеңберінде жүзеге асыры-

латын да стихиялық көші-қонды баса айтуға болады.66 Жобаға қатысушы-
лар — еңбек ресурстары мол алты аймақтағы Алматы, Жамбыл, Қызылорда, 
Маңғыстау, Түркістан облыстары мен Шымкент қаласының орта мектеп-
терінің 9 және 11-сынып түлектері. Жоба шеңберінде кадрларды даярлау 
алты аймақтың: Ақмола, Шығыс Қазақстан, Қарағанды, Қостанай, Павлодар 
және Солтүстік Қазақстан облыстарының оқу орындарында мемлекеттік 
білім беру тапсырысына сәйкес жоғары, техникалық және кәсіптік білім беру 
мамандықтарының бекітілген тізбесі бойынша күндізгі оқу нысаны бой-
ынша жүзеге асырылады. Жобаға қатысушылар оқу ақысын төлеу бойынша 
мемлекеттік қолдаумен, стипендиямен, жол жүру ақысымен, ал техникалық 
және кәсіптік білім беретін оқушылар тамақпен қамтамасыз етіледі.

Оқуға байланысты ресми тіркелген ішкі көші-қон көлемі шектеулі болып 
қалуда және 2019 жылы 13 мыңнан аз адамды (ішкі көшіп-қонушылардың 
жалпы санының 1,2%) қамтыды (1.4.6-сурет). 

1.4.6-сурет. Оқуға байланысты ішкі көші-қон
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Дереккөз:  Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті.

Ішкі (ең алдымен — аймақаралық) көші-қон ағындарына Қазақстанда іске 
асырылып жатқан еңбек ресурстары артық аймақтардан еңбек ресур-
старының жетіспеушілігі назар аударатын аймақтарға қоныс аударушы-
ларды қолдау жөніндегі бағдарламалар елеулі әсер етеді. 2014 жылдан 
бастап 2019 жылға дейінгі кезеңде елімізде осындай бірнеше жоба іске 
асырылды. Ең алдымен, бұл — 2013 жылы қабылданған Жұмыспен қамту 

66 Қазақстан Республикасының Үкіметі. «Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 
2017–2021 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын бекіту туралы» 2018 жылғы 13 қарашадағы 
№ 746 қаулы„Еңбек“«// «Әділет» Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің ақпараттық-
құқықтық жүйесі// adilet.zan.kz/rus/docs/P1800000746.

http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1800000746
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2020 Жол картасы67 және 2015 жылғы ұқсас құжат.68 Бағдарламаның негізгі 
мақсаты — халықтың әл-ауқатын арттыруға жәрдемдесу, жұмыссыздықты 
азайту және жұмыспен қамтылу деңгейін арттыру. Бағдарлама үш бағыт 
бойынша жүзеге асырылды, олардың бірі «Жұмыс берушінің қажеттілігі 
шеңберінде оқыту және қоныс аудару арқылы жұмысқа орналасуға жәр-
демдесу» болып белгіленді. 2017 жылдан бастап еңбек ресурстары артық 
аймақтардан еңбек ресурстары тапшы аймақтарға азаматтардың ерікті 
түрде қоныс аударуын қолдау есебінен ішкі көші-қон ағындарын реттеу 
мәселелері Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамы-
тудың 2017-2021 жылдарға арналған бағдарламасы,69 ал 2018 жылдан 
бастап Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 
2017–2021 жылдарға арналған «Еңбек»70 Мемлекеттік бағдарламасы шең-
берінде қарастырылуда. 

2017 жылдың тамызына дейін Оңтүстік Қазақстан, Жамбыл, Қызылорда және 
Алматы облыстарынан қоныс аудару аймақтарына (елдің солтүстік және 
шығыс облыстары) 120-ға жуық отбасы көшіп келді.71 Бағдарламаны іске 
асырудың 2018 және 2019 жылдары еңбек ресурстары тапшы аймақтарға 
3 мыңнан астам отбасы немесе 11 мыңға жуық адам, оның ішінде еңбекке 
қабілетті жастағы 5 мыңнан астам адам көшірілді. Оның 3600-і немесе 67%-ы 
жұмысқа орналастырылды.72 Бірқатар сарапшылар реципиент аймақтарда 

67 Қазақстан Республикасының Үкіметі. «Жұмыспен қамту 2020 Жол картасын бекіту туралы» 2013 жылғы 
19 маусымдағы № 636 қаулы// «Әділет» Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің 
ақпараттық-құқықтық жүйесі// adilet.zan.kz/rus/docs/P1300000636.

68 Қазақстан Республикасының Үкіметі. «Жұмыспен қамту 2020 Жол картасын бекіту туралы» 2015 жылғы 
31 наурыздағы № 162 қаулы// «Әділет» Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің 
ақпараттық-құқықтық жүйесі// adilet.zan.kz/rus/docs/P1500000162.

69 Қазақстан Республикасының Үкіметі. «Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 
2017–2021 жылдарға арналған бағдарламасын бекіту», «үкіметтік бағдарламалардың тізбесін бекіту және 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің күші жойылды деп тану туралы» Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 30 желтоқсандағы № 1136 қаулысына өзгеріс пен толықтыру 
енгізу туралы» 2016 жылғы 29 желтоқсандағы № 919 қаулысы// «Әділет» Қазақстан Республикасының 
нормативтік құқықтық актілерінің ақпараттық-құқықтық жүйесі// adilet.zan.kz/rus/docs/P1600000919.

70 Қазақстан Республикасының Үкіметі. «Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 
2017–2021 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын бекіту туралы» 2018 жылғы 13 қарашадағы 
№ 746 қаулы„Еңбек”«// «Әділет» Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің ақпараттық-
құқықтық жүйесі// adilet.zan.kz/rus/docs/P1800000746.

71 Т. Мамаданова. Қазақстандықтарды-оңтүстіктен солтүстікке көшіру бағдарламасымен не болып жатыр// 
Кара ван. — 2017. — 10 қазан // www.caravan.kz/gazeta/chto-proiskhodit-s-programmojj-pereseleniya-
kazakhstancevyuzhan-na-sever-402356/.

72 М. Мамырханова. Оңтүстік аймақтардың тұрғындарын Қазақстанның солтүстігіне көшіруге 1,7 млрд теңге 
бөлінді // Курсив. — 2019. — 19 сәуір // kursiv.kz/news/obschestvo/2019-04/17-mlrd-tenge-vydeleno-na-
pereselenie-zhiteley-yuzhnykh-regionov-na-sever.

тұруға қалған және бұрынғы тұрғылықты жеріне оралмаған көшіп-қонушы-
лардың үлесі туралы деректер жоқ екенін атап өтті.73 

Қазақстанда қалалардан ауылдық жерлерге көші-қонды қолдауға бағыт-
талған бірқатар жобалар іске асырылуда. Әдеттегідей, денсаулық сақтау, 
білім беру, әлеуметтік қамсыздандыру, мәдениет, спорт және агроөнер-
кәсіптік кешен саласындағы жас мамандар туралы сөз болып отыр. Мысалы, 
«Дипломмен-ауылға!» бағдарламасы.74 

Тұтас, Қазақстанда үлкен қалалы жерлерге халықтың жиналу коэффициентін 
жаһандық медианалық көрсеткішпен салыстыруға болады және 2018 жылы 
ол 57,41-ді құрады. Бұл ретте оның тұрақты өсу қарқыны — жылына шама-
мен 0,55 назар аударады (1.4.7-сурет). 

1.4.7-сурет. Үлкен қалалы жерлерге халықтың жиналу коэффициенті 
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Аймақтар бөлінісінде үлкен қалалы жерлерге халықтың жиналуының ең 
жоғары коэффициенті Қарағанды, Ақтөбе, Павлодар және Шығыс Қазақстан 
облыстарында тіркеледі. Ең төменгісі — Түркістан және Алматы облыста-
рында (1.4.8-сурет). 

73 А.Жусупова. «Оңтүстік-Солтүстік» қоныс аудару бағдарламалары»: сұраныс пен жетістік // Ekonomist. — 
2019 // ekonomist.kz/zhussupova/programy-pereseleniya-ug-sever-vostrebovannost/.

74 Қазақстан Республикасының Үкіметі. «Ауылдық елді мекендерге жұмыс істеу және тұру үшін келген 
денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамсыздандыру, мәдениет, спорт және агроөнеркәсіптік кешен 
саласындағы мамандарға әлеуметтік қолдау шараларын ұсыну мөлшерін айқындау туралы» 2009 жылғы 
18 ақпандағы № 183 қаулы// «Әділет» Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің 
ақпараттық-құқықтық жүйесі// adilet.zan.kz/rus/docs/P090000183_.

http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1300000636
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1500000162
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1600000919
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1800000746
http://www.caravan.kz/gazeta/chto-proiskhodit-s-programmojj-pereseleniya-kazakhstancevyuzhan-na-sever-40235
http://www.caravan.kz/gazeta/chto-proiskhodit-s-programmojj-pereseleniya-kazakhstancevyuzhan-na-sever-40235
https://kursiv.kz/news/obschestvo/2019-04/17-mlrd-tenge-vydeleno-na-pereselenie-zhiteley-yuzhnykh-regionov-na-sever
https://kursiv.kz/news/obschestvo/2019-04/17-mlrd-tenge-vydeleno-na-pereselenie-zhiteley-yuzhnykh-regionov-na-sever
http://ekonomist.kz/zhussupova/programy-pereseleniya-ug-sever-vostrebovannost/
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P090000183_
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1.4.8-сурет. Облыстар бөлінісінде үлкен қалалы жерлерге  
халықтың жиналу коэффициенті (2018 жыл)
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Дереккөз:  Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті.

Толығырақ деректер 1.4.1-кестеде келтірілген.

1.4.1-кесте. Облыстар бөлінісінде үлкен қалалы  
жерлерге халықтың жиналу коэффициенті 

Мезгілі 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Ақмола 47,09 47,16 47,18 47,48 47,19 47,15

Ақтөбе 61,66 62,08 62,44 62,88 63,58 70,66

Алматы 23,07 24,23 24,19 23,93 23,02 22,43

Атырау 46,71 47,18 47,67 48,03 47,83 52,10

Шығыс Қазақстан 58,98 59,30 59,88 60,33 61,12 61,60

Жамбыл 40,25 40,30 40,47 40,23 39,73 39,72

Батыс Қазақстан 49,21 49,58 49,82 50,58 51,51 52,01

Қарағанды 78,67 78,96 79,20 79,44 79,62 79,61

Қостанай 51,62 52,22 52,87 53,33 54,00 54,50

Қызылорда 42,82 43,16 43,62 44,08 44,20 44,32

Маңғыстау 49,90 44,18 43,33 42,55 40,77 39,97

Павлодар 69,73 70,12 70,46 70,63 70,67 70,57

Солтүстік Қазақстан 41,90 42,54 43,70 44,26 44,91 45,57

Түркістан - - - - 19,67 19,63

Оңтүстік Қазақстан 39,14 44,74 44,98 45,23 - -

Дереккөз:  Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті.

* * *

Қазақстанда көші-қон процестерін дамытудың ағымдағы кезеңі (2014 жыл-
дан 2019 жылға дейін) шеңберінде ішкі көші-қон көлемінің өсуіне тұрақты 
тренд белгіленеді. Оның негізгі сипаттамалары:

1. Ауылдық жерлерден қалаларға көші-қонды күшейту. Үлкен қалалы 
жерлерге халықтың жиналуына көшу кезеңінде едәуір ауыл халқы бар 
басқа елдердегідей, адамдар негізінен ауылдан қалаға көшеді. Бұл ретте 
көші-қонның осы түрі динамикасының ел аймақтары арасындағы, сон-
дай-ақ қала/ауылдық жер бөлінісінде орташа жалақы мөлшерінің сарала-
нуын күшейтетін экономикадағы дағдарыстық процестермен өзара бай-
ланыстылығы назар аударады. Сонымен қатар, дағдарыс құбылыстары 
көші-қонды негіздейтін («қозғау салу») фактор болып табылады. 

2. Білім беру көші-қоны жастардың өзгеретін әлеуметтік-экономикалық 
жағдайларға бейімделуінің негізгі стратегиясы болып табылады. Білім 
беру көші-қонының негізгі бағыттары: ауыл жастары үшін — облыс 
орталықтары, қала жастары үшін — Нұр-Сұлтан және Алматы қалалары, 
сондай-ақ білім беру құны екі мегаполиске қарағанда төмен немесе білім 
беру грантын алу мүмкіндігі бар басқа да қалалар (мысалы, «Мәңгілік ел 
жастары – индустрияға» («Серпін»)75) жобасы шеңберінде. Әдеттегідей, 
білім алғаннан кейін жастар «кіші» отанына оралмайды. Сонымен қатар, 
білім беру көші-қоны кейінге қалдырылған көші-қонның әлсіз ағымдағы 
динамикасын өршітеді (ата-аналардың үлкен қалаларда орналасқан өз 
балаларынан соңынан көшуі).

75 Қазақстан Республикасының Үкіметі. «Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың  
2017–2021 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын бекіту туралы„Еңбек“« 2018 жылғы 13 қарашадағы 
№ 746 қаулы// «Әділет» Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің ақпараттық-құқықтық 
жүйесі// adilet.zan.kz/rus/docs/P1800000746.

http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1800000746
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3. Қазақстанның әрбір аймағының көші-қон әлеуеті онда қалыптасқан әле-
уметтік-экономикалық жағдаймен және жұмыс орындары үшін бәсеке-
лестіктің күшеюімен, жалақы деңгейімен, тұратын жерінің қалалардан 
алыстығымен және инфрақұрылымның даму деңгейімен айқындалады. 
Алайда, тежегіш факторлар ретінде:

- көшу үшін жеткілікті қаржы ресурстарының болмауы (негізінен — 
жаңа жерде тұрғын үй сатып алу үшін);

-  респондент кетуді жоспарлаған қалада туыстарының немесе достары-
ның болмауы;

- белгісіздік сезімі, қазіргі жағдайға қарағанда нашар өмір сүру жағдай-
ларына түсуден қорқу болып табылады.

4. Ішкі көші-қон ағындарының айтарлықтай сәйкессіздігі сақталуда. Олар-
дың негізгі бағыты Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларына, сондай-ақ 
Маңғыстау облысына бағытталған. Қазақстанның солтүстік және шығыс 
аймақтарының тартымдылығы айтарлықтай төмен болып қалуда. Осы-
лайша, бұл аймақтарда ішкі мигранттар үшін тұрақты басымдық бола 
алатын «өсу нүктелері» қалыптаспады деп айтуға болады.

I I .

КӨШІ-ҚОННЫҢ ӘСЕРІ



КӨШІ-ҚОННЫҢ ӘСЕРІ  |  81

2.1  ДЕМОГРАФИЯЛЫҚ АХУАЛ 

2018 жылғы ақпанға дейін — «Қазақстан Республикасының 2025 жылға дей-
інгі Стратегиялық даму жоспарын бекіту туралы» 76 Жарлық қабылданған 
уақытқа дейін — көші-қонның елдегі демографиялық ахуалдың дамуына 
әсері түйінді мәселелердің бірі ретінде қарастырылды. Мәселен, Қазақстан 
Республикасының 2020 жылға дейінгі Стратегиялық даму жоспарына сәй-
кес77 көші-қон саясаты демографиялық көрсеткіштерді жақсарту және 
халық санын ұлғайту құралдарының бірі ретінде қаралды. 

Бүкіл қаралып отырған кезең ішінде (2014 жылдан 2019 жылға дейін) 
Қазақстанда сыртқы көші-қонның теріс сальдосы тіркелді. Оның үстіне, 
оның ұлғаюының тұрақты тренді бар: 2019 жылы сыртқы көші-қоннан 
болған шығындар 2014 жылға қарағанда 20,8 мыңға жуық адамға (171,11 %) 
көп болды. Ағынның орташа жылдық қарқыны шамамен 4,3 мың адамды 
құрайды. Бұл ретте салыстырмалы цифрларда бұл көрсеткіштер айтар-
лықтай төмен болып қалуда: олар Қазақстан халқының жалпы санының 
0,18%-ынан аспайды (2.1.1-сурет). 

2.1.1-сурет. Сыртқы көші-қон сальдосы
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Дереккөз:  Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті.

76 Қазақстан Республикасының Президенті. «Қазақстан Республикасының 2025 жылға дейінгі Стратегиялық 
даму жоспарын бекіту және Қазақстан Республикасы Президентінің кейбір жарлықтарының күші жойылды 
деп тану туралы» 2018 жылғы 15 ақпандағы № 636 жарлық// «Әділет» Қазақстан Республикасының 
нормативтік құқықтық актілерінің ақпараттық-құқықтық жүйесі// adilet.zan.kz/rus/docs/U1800000636.

77 Қазақстан Республикасының Президенті. «Қазақстан Республикасының 2020 жылға дейінгі Стратегиялық 
даму жоспары туралы» 2010 жылғы 1 ақпандағы № 922 жарлық// «Әділет» Қазақстан Республикасының 
нормативтік құқықтық актілерінің ақпараттық-құқықтық жүйесі// adilet.zan.kz/rus/docs/U100000922_.

http://adilet.zan.kz/rus/docs/U1800000636
http://adilet.zan.kz/rus/docs/U100000922_
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Қазақстанда қаралып отырған кезеңде халықтың өсу қарқынының біртіндеп 
төмендеуі: 2014 жылғы 1,49-дан 2019 жылы 1,17-ге дейін тіркеледі. Төмендеу 
шамасы жылына шамамен 0,06 шекті құрайды (2.1.2-сурет). 

2.1.2-сурет. Халықтың өсу қарқыны 
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Дереккөз:  Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті.

Қаралып отырған кезең шеңберінде белгіленетін көші-қонның теріс саль-
досына, сондай-ақ халықтың өсу қарқынының біртіндеп төмендеуіне қара-
мастан, Қазақстанда халық санының тұрақты өсуі байқалады. Қаралып оты-
рған кезеңде ел халқының саны 1234,7 мың адамға (7,2 %) артып, 1839,6 
мың адамға жетті (2.1.3-сурет). 

2.1.3-сурет. Қазақстан халқының жалпы санының динамикасы
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Дереккөз:  Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті.

Көші-қон шығындары Қазақстанның негізгі демографиялық көрсеткіші — 
оның халқының санына шектеулі әсер етеді деп айтуға болады. Мәселен, 
егер Қазақстанда халықтың табиғи өсімі 2019 жылы 269 575 адамды құраса, 
онда көші-қон сальдосы — минус 32 973 адам (табиғи өсімнен 12,23%). 
Осылайша, қаралып отырған кезеңде Қазақстандағы халық санының өзге-
руінің негізгі факторы халықтың тууы мен өлім-жітімі болып табылады (2.1.4-
сурет).

2.1.4-сурет. Қазақстан халқының табиғи қозғалысының жалпы коэффициенттері
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Дереккөз:  Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті.

Қала халқының табиғи өсімі ауыл халқына қарағанда айтарлықтай жоғары 
екенін атап өту қажет — 2019 жылы бұл көрсеткіштер тиісінше 157,5 және 
112,1 мыңды құрады (айырмашылық - 28,83 %). Өсу қарқыны одан да әр 
түрлі — қала тұрғындары үшін 1,83% және ауыл тұрғындары үшін 0,53%.

Сонымен қатар, Қазақстанда аймақтар бөлінісінде халық санының өзгеруі 
тым әркелкі. Республикалық бағыныстағы қалаларда халық өсімінің айтар-
лықтай жоғары қарқыны байқалады: 2019 жылы Нұр-Сұлтанда бұл көрсет-
кіш 5,34, Алматыда — 3,35, Шымкентте — 2,68 құрады. Аймақтарда ең 
жоғары өсу қарқыны Маңғыстау (3,06), Атырау (1,83) және Түркістан (1,72) 
облыстарында байқалады. Солтүстік Қазақстан, Шығыс Қазақстан, Қоста-
най, Қарағанды, Павлодар және Ақмола сияқты облыстарда халық санының 
теріс өсу қарқыны байқалады (2.1.5-сурет). 
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2.1.5-сурет. Аймақтар бөлінісінде халықтың өсу қарқыны (2019 жыл)
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Дереккөз:  Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті.

Кейбір ауытқулары бар халықтың өсу қарқынының аймақтық сипаттама-
ларының бұл ерекшеліктері қаралып отырған кезең ішінде байқалады 
(2.1.1-кесте). Бұған сыртқы және ішкі көші-қон айтарлықтай маңызды үлес 
қосады. Осылайша, Қазақстандағы көші-қон процестері халықты қоныстан-
дырудағы сәйкессіздікті күшейтеді, бұл республикалық бағыныстағы қала-
лардың инфрақұрылымына айтарлықтай елеулі жүктеме әкеледі.

2.1.1-кесте. Аймақтар бөлінісінде халықтың өсу қарқыны 

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Ақмола 0,13 1,07 -1,35 0,62 -0,05 -0,26

Ақтөбе 1,68 1,49 1,30 1,42 1,39 1,39

Алматы -3,16 1,34 1,84 1,70 1,07 0,82

Атырау 2,39 2,26 2,19 2,17 2,11 1,83

Шығыс Қазақстан 0,08 0,04 -0,46 -0,42 -0,38 -0,65

Жамбыл 1,30 1,12 0,41 0,17 0,74 0,43

Батыс Қазақстан 0,96 1,10 0,71 0,84 0,83 0,71

Қарағанды 0,62 0,49 -0,15 -0,16 -0,15 -0,12

Қостанай 0,07 0,25 -0,53 -0,40 -0,32 -0,49

Қызылорда 1,79 1,60 1,06 1,30 1,43 1,16

Маңғыстау 3,30 3,28 2,56 2,72 2,71 3,06

Павлодар 0,38 0,37 -0,21 -0,29 -0,13 -0,21

Солтүстік Қазақстан -0,71 -0,39 -1,10 -0,84 -0,73 -1,04

Түркістан - - - - 0,35 1,72

Оңтүстік Қазақстан 2,01 1,90 1,33 1,76 - -

Алматы қ. 8,93 3,74 2,85 2,89 2,92 3,35

Нұр-Сұлтан қ. 4,71 2,32 11,47 5,95 4,64 5,34

Шымкент қ. - - - - 5,98 2,68

Дереккөз:  Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті.

Қазақстанда халық санының өсуімен оның тығыздығы да тұрақты өсуде. 
2019 жылы ол 1 шаршы км аумаққа 6,8 адамды құрады (2.1.6-сурет). 

2.1.6-сурет. Қазақстан халқының тығыздығы (шаршы км аумақта адам)
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Дереккөз:  Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті.

Қазақстан — халқы біркелкі бөлінбеген ел. Халықтың ең жоғары тығыз-
дығы — Түркістан облысында (шаршы км-ге 17 адам немесе ел бойынша 
орташа көрсеткіштен 2,5 есе жоғары). Халықтың салыстырмалы түрде 
жоғары тығыздығы Алматы (шаршы км-ге 9 адам) және Жамбыл (шаршы 
км-ге 7,7 адам) облыстарында да байқалады. Ең төмен тығыздық — Ақтөбе 
(шаршы км-ге 2,9 адам), Қарағанды (шаршы км-ге 3,2 адам) және Қызы-
лорда (шаршы км-ге 3,5 адам) облыстарында (2.1.7-сурет). 
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2.1.7-сурет. 2018 жылы облыстар бөлінісінде халықтың тығыздығы  
(шаршы км аумақта адам)
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Дереккөз:  Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті.

2018 жылы Республикалық бағыныстағы қалалардағы халықтың тығыздығы 
2.1.8-суретте көрсетілген. 

2.1.8-сурет. 2018 жылы республикалық бағыныстағы қалаларда халықтың 
тығыздығы (шаршы км аумақта адам)
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Дереккөз:  Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті.

Барлық қаралып отырған кезеңде аймақтар бөлінісінде халық тығыздығы-
ның өзгеру динамикасы 2.1.2-кестеде келтірілген.

2.1.2-кесте. Облыстар бөлінісінде халықтың тығыздығы 

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Ақмола 5 5 5,1 5 5,1 5,1

Ақтөбе 2,7 2,7 2,8 2,8 2,9 2,9

Алматы 8,9 8,6 8,7 8,9 9 9,1

Атырау 4,8 4,9 5 5,1 5,2 5,3

Жамбыл 7,5 7,6 7,7 7,7 7,7 7,8

Батыс Қазақстан 4,1 4,2 4,2 4,2 4,3 4,3

Қарағанды 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2

Қостанай 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5

Қызылорда 3,3 3,3 3,4 3,4 3,5 3,5

Маңғыстау 3,5 3,7 3,8 3,9 4 4,1

Оңтүстік Қазақстан 23,3 23,8 24,2 - - -

Павлодар 6 6,1 6,1 6,1 6,1 6

Солтүстік Қазақстан 5,9 5,8 5,8 5,7 5,7 5,7

Түркістан - - - 16,9 17 17,1

Шығыс Қазақстан 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9

Нұр-Сұлтан қ. 1 163,5 1 218,3 1 246,5 1 370 1 293,1 1 353,1

Алматы қ. 2 152,7 2 344,9 2 432,5 2 564,1 2 638,3 2 715,5

Шымкент қ. - - - 784,4 818,7 867,7

Дереккөз:  Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті.

* * *

Осылайша, 2014–2019 жылдар аралығындағы кезеңде сыртқы көші-қон 
процестері Қазақстандағы демографиялық жағдайға елеулі, бірақ айқын-
даушы әсер етпейді. Неғұрлым маңызды фактор ішкі көші-қон болып 
табылады, ол халықты қоныстандыру жүйесін елдің шектеулі тартылатын 
аймақтары — республикалық бағыныстағы қалалар мен Маңғыстау облысы 
бағытына трансформациялайды. Дегенмен, туу мен өлім-жітім ел халқының 
санына негізгі әсер етеді. Бұл тұрғыда Қазақстан Республикасының 2025 
жылға дейінгі Стратегиялық даму жоспарында78 демографиялық міндеттерді 
шешу мәселесі көші-қон процестерімен байланысты емес. 

78 Қазақстан Республикасының Президенті. «Қазақстан Республикасының 2025 жылға дейінгі Стратегиялық 
даму жоспарын бекіту және Қазақстан Республикасы Президентінің кейбір жарлықтарының күші жойылды 
деп тану туралы» 2018 жылғы 15 ақпандағы № 636 жарлық// «Әділет» Қазақстан Республикасының 
нормативтік құқықтық актілерінің ақпараттық-құқықтық жүйесі// adilet.zan.kz/rus/docs/U1800000636.

http://adilet.zan.kz/rus/docs/U1800000636
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2.2 ЭКОНОМИКАЛЫҚ ДАМУ

2018 жылдан, Қазақстан Республикасының 2025 жылға дейінгі Стратеги-
ялық даму жоспары79 қабылданған уақыттан бастап, көші-қон процестері 
мен оларды басқару елдің экономикалық өсуінің жаңа моделінің құрамдас 
элементтері ретінде — ең алдымен бәсекелестікті дамыту арқылы өсуді 
ынталандыру ретінде қарала бастады. 

Бизнес-көшіп келушілер — кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру мақсатында 
Қазақстанға келген адамдар үшін көші-қон рәсімдерін оңайлатудың елеулі 
мәні бар.80 

Шетелдіктер қазақстандық бизнеске айтарлықтай белсенді қатысады. 2015 
жылдан бастап аздаған төмендеуден кейін елде шетелдік меншіктегі тіркел-
ген заңды тұлғалар, филиалдар мен өкілдіктер санының тұрақты өсуі байқа-
лады: 2019 жылға қарай олардың саны 2014 жылмен салыстырғанда 37,55%-
ға өсіп, 32,7 мыңға жетті. Сондай-ақ, 2015 жылдан бастап Қазақстанда 
жұмыс істеп тұрған компаниялардың жалпы санында шетелдік меншіктегі 
тіркелген заңды тұлғалар, филиалдар мен өкілдіктер үлесінің тұрақты өсуі 
байқалады. Олардың үлесі 5,84%-дан 6,82%-ға дейін өсті, бұл айтарлықтай 
маңызды экономикалық қатысу ретінде қарастырылуы мүмкін (2.2.1-сурет). 

2.2.1-сурет. Шетелдік меншіктегі тіркелген заңды тұлғалардың,  
филиалдар мен өкілдіктердің саны
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Дереккөз:  Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті.

79 Қазақстан Республикасының Президенті. «Қазақстан Республикасының 2025 жылға дейінгі Стратегиялық 
даму жоспарын бекіту және Қазақстан Республикасы Президентінің кейбір жарлықтарының күші жойылды 
деп тану туралы» 2018 жылғы 15 ақпандағы № 636 жарлық// «Әділет» Қазақстан Республикасының 
нормативтік құқықтық актілерінің ақпараттық-құқықтық жүйесі// adilet.zan.kz/rus/docs/U1800000636.

80 Қазақстан Республикасы. 2011 жылғы 22 шілдедегі № 477-IV «Халықтың көші-қоны туралы» заң// «Әділет» 
Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің ақпараттық-құқықтық жүйесі// adilet.zan.kz/rus/
docs/Z1100000477.

Қазақстанда тіркелген заңды тұлғалар, бірлескен кәсіпорындар түріндегі 
филиалдар мен өкілдіктер санының динамикасы біршама күрделі. Олардың 
саны 2018 жылы ең жоғарғы шегіне жетті, ал 2019 жылы бірлескен кәсіпо-
рындар санының 274 объектіге қысқаруы байқалады. Бір мезгілде, 2016 
жылдан бастап Қазақстанда жұмыс істеп тұрған кәсіпорындардың жалпы 
санында бірлескен кәсіпорындар үлесін азайту тренді байқалады: ол 2016 
жылғы 2,75%-дан 2019 жылы 2,52%-ға дейін қысқарды (2.2.2-сурет). 

2.2.2-сурет. Бірлескен кәсіпорындар түрінде тіркелген заңды тұлғалардың, 
филиалдар мен өкілдіктердің саны
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Дереккөз:  Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті.

Көші-қон жоғары білім беру жүйесіне және білім беру қызметтері саласына 
айтарлықтай әсер етеді. 2019 жылы күндізгі оқу шеңберінде жоғары білім 
алатын қазақстандықтардың жалпы санының кемінде 13-15%-ы Қазақстан-
нан тыс жерлерде оқыды.81 Тиісінше, қазақстандық университеттердегі 
талапкерлер саны (әдеттегідей — неғұрлым даярланған) төмендеуде, бұл 
қазақстандық жоғары оқу орындарының материалдық базасының нашар-
лауы және оларға түсушілерге қойылатын талаптардың төмендеуі (студент-
терді қабылдауды ұлғайту мақсатында) сияқты салдарларға әкеледі.

Көші-қонның ел экономикасына, ең алдымен еңбек көші-қонына әсерінің 
маңызды көрсеткіші резидент үй шаруашылықтары резидент емес үй шару-

81 2019–2020 оқу жылының басында Қазақстанда жоғары оқу орындарында күндізгі бөлімде 481 062 адам 
оқыды (Қазақстан Республикасының Жоғары оқу орындары: 2019–2020 оқу жылының басында. 1-том. — 
Нұр-Сұлтан: Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті, 2019. — 21-бет).

http://adilet.zan.kz/rus/docs/U1800000636
http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1100000477
http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1100000477
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ашылықтарының пайдасына жүзеге асыратын ақша аударымдарының көлемі 
немесе резидент үй шаруашылықтары резидент емес үй шаруашылықта-
рынан алатын ақша аударымдары болып табылады («жеке трансферттер»). 
«Жеке трансферттер» көрсеткіші жіберуші-үй шаруашылығының табыс 
көзіне және үй шаруашылықтары арасындағы өзара қарым-қатынастарға 
қарамастан резидент-жеке тұлғалар мен резидент емес-жеке тұлғалар ара-
сындағы барлық ағымдағы трансферттерді (өтеусіз аударымдарды) қамтыса 
да, ол бойынша жанама түрде көшіп-қонушылардың экономикалық белсен-
ділігі туралы айтуға болады.

Қарастырылып отырған кезеңде Қазақстаннан аударымдардың көлемі, 2017 
және 2018 жылдары аз ғана өсімге қарамастан, төмендеу үрдісіне ие. 2019 
жылы Қазақстаннан 470,3 млн АҚШ доллары (36,3 %) 2014 жылға қарағанда 
аз аударылды. Қазақстанның ЖІӨ-ге қатысты аударымдардың үлесі 2014 
жылдан бастап 2017 жылға дейін баяу өсті, содан кейін оның айтарлықтай 
елеулі (0,1 пайыздық шекке) қысқаруы болды (2.2.3-сурет).

2.2.3-сурет. Резидент емес жеке тұлғалардың пайдасына резидент жеке 
тұлғалардың ақша аударымдары (Қазақстаннан аударымдар)
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Дереккөз:  Қазақстан Республикасының Ұлттық банкі, Қазақстан Республикасы Ұлттық 
экономика министрлігінің Статистика комитеті.

Қазақстаннан ақша аударымдарының негізгі бағыттары Ресей Федерациясы 
болып табылады (2019 жылы — 418,6 млн АҚШ долл., немесе аударымдар-
дың жалпы көлемінің 39,61%), Өзбекстан (143,2 млн АҚШ долл., 13,55%), 
Түркия (142,8 млн АҚШ долл., 13,51%) және Қырғызстан (135,7 млн АҚШ 
долл., 12,84 %) (2.2.5-сурет).

2.2.4-сурет. Резидент емес жеке тұлғалардың пайдасына резидент жеке 
тұлғалардың ақша аударымдары (Қазақстаннан аударымдар) (елдік бөліністе)
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Дереккөз:  Қазақстан Республикасының Ұлттық банкі.

Қазақстаннан аударымдардың бағыттары бойынша неғұрлым егжей-тег-
жейлі деректер 2.2.1-кестеде келтірілген.

2.2.1-кесте. Резидент емес жеке тұлғалардың пайдасына резидент жеке 
тұлғалардың ақша аударымдары (Қазақстаннан аударымдар)  

(елдік бөліністе, млн АҚШ долл.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Әзербайжан 31,3 17,5 11,5 15,4 17,9 19,9

Армения 14,7 11,0 6,8 11,5 14,3 14,4

Беларусь 6,4 5,3 3,2 4,9 5,9 4,6

Қырғызстан 61,8 49,9 34,9 76,8 111,6 135,7

Молдова Республикасы 1,9 3,2 0,9 1,8 1,5 1,1

Ресей Федерациясы 617,9 630,1 506,2 608,7 488,4 418,6

Тәжікстан 11,5 14,3 9,7 11,5 15,4 17,1

Түрікменстан 1,0 0,8 0,4 0,1 0,0 0,1

Украина 26,7 20,9 22,4 26,4 25,3 18,9

Өзбекстан 164,8 133,0 83,6 128,1 142,2 143,2

Ұлыбритания 10,7 6,2 7,6 10,1 3,1 4,4

Германия 53,8 39,3 18,2 17,9 15,2 17,6

Грекия 5,3 1,7 1,8 1,6 2,4 2,1

Грузия 10,9 6,9 5,6 7,9 9,6 15,6
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Израиль 4,6 3,5 2,5 2,5 2,5 2,3

Индия 2,0 1,9 1,1 1,2 1,2 1,0

Италия 2,4 1,2 0,7 0,6 0,6 0,6

Канада 3,3 2,1 2,6 2,9 2,4 3,3

Қытай 187,0 111,1 82,1 71,7 55,7 40,5

Корея 3,9 2,6 2,0 2,0 2,6 3,2

Латвия 1,8 1,2 1,4 1,4 1,0 0,6

Литва 8,8 2,2 1,4 1,7 2,8 4,4

Малайзия 1,0 0,7 0,4 0,3 0,3 0,3

Біріккен Араб Әмірліктері 10,0 7,2 5,5 5,3 5,3 5,0

Польша 8,7 4,4 4,1 3,8 7,2 4,7

Америка Құрама Штаттары 57,4 73,5 46,6 60,4 16,4 17,5

Түркия 180,8 113,3 76,4 93,6 124,9 142,8

Чех Республикасы 6,4 3,1 2,4 2,3 3,0 3,9

Швейцария 6,4 5,5 0,9 1,1 1,0 2,0

Басқалары 23,9 21,9 15,5 12,1 12,6 11,7

Дереккөз:  Қазақстан Республикасының Ұлттық банкі. 

Қазақстанға аударымдардың көлемі 2015 жылдан бастап 2018 жылға дейін 
өсу үрдісіне ие болды. Алайда, 2019 жылы олардың күрт төмендеуі бай-
қалды (2.2.5-сурет). 

2.2.5-сурет. Резидент жеке тұлғалардың пайдасына резидент емес жеке 
тұлғалардан ақша аударымдары (Қазақстанға аударымдар)
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Дереккөз:  Қазақстан Республикасының Ұлттық банкі, Қазақстан Республикасы Ұлттық 
экономика министрлігінің Статистика комитеті.

Қазақстанға аударымдардың ең көп көлемі түсетін елдер — Ресей Феде-
рациясы (2019 жылы — 206,9 млн АҚШ долл., немесе аударымдардың 
жалпы көлемінің 41,2%) және Корея Республикасы (112,8 млн АҚШ доллары, 
22,46 %). Қырғызстаннан, Америка Құрама Штаттарынан және Өзбекстан-
нан ақша аударымдарының көлемі шамамен тең және Қазақстанға келіп 
түсетін барлық аударымдардың 6,75―7,65%-ын құрайды (2.2.6-сурет).

2.2.6-сурет. Резидент жеке тұлғалардың пайдасына резидент емес жеке 
тұлғалардан ақша аударымдары (Қазақстанға аударымдар) (елдік бөліністе)
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Дереккөз:  Қазақстан Республикасының Ұлттық банкі.

Қазақстанға аудару бағыттары бойынша неғұрлым егжей-тегжейлі дерек-
тер 2.2.2-кестеде келтірілген.

2.2.2-кесте. Резидент жеке тұлғалардың пайдасына резидент емес жеке 
тұлғалардан ақша аударымдары (Қазақстанға аударымдар)  

(елдік бөліністе, млн АҚШ долл.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Әзербайжан 2,1 1,8 1,7 2,6 3,1 2,4

Армения 0,4 0,5 0,5 0,6 0,8 1,0

Беларусь 1,5 1,8 2,0 3,1 3,7 4,3

Қырғызстан 17,5 19,0 24,6 36,0 46,5 38,8

Молдова Республикасы 0,2 0,3 0,2 0,3 0,3 0,4

Ресей Федерациясы 271,2 166,3 232,8 347,2 326,1 206,9
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Тәжікстан 6,1 5,0 2,8 3,5 4,1 1,8

Түрікменстан 0,5 0,6 0,4 0,6 0,1 0,1

Украина 3,1 2,4 2,9 3,3 3,2 4,3

Өзбекстан 21,7 19,0 16,4 24,7 32,1 33,9

Ұлыбритания 1,4 1,4 1,7 2,3 2,5 3,0

Германия 18,9 18,0 19,0 20,7 22,0 21,9

Грекия 0,5 0,4 0,6 0,7 0,7 0,9

Грузия 1,2 1,4 1,4 2,4 2,4 3,4

Израиль 1,0 1,2 1,8 2,3 3,7 4,3

Италия 1,0 0,7 1,1 1,1 1,3 1,2

Канада 1,0 0,8 1,2 1,3 1,5 1,6

Қытай 4,3 4,5 5,1 4,2 2,3 1,9

Корея Республикасы 3,2 4,8 21,0 52,1 104,8 112,8

Латвия 0,6 0,5 0,8 0,6 0,5 0,5

Литва 0,2 0,2 0,2 0,4 0,3 0,3

Малайзия 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3

Біріккен Араб Әмірліктері 6,9 5,9 9,8 7,6 9,7 7,2

Польша 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,7

Америка Құрама Штаттары 24,9 26,2 22,0 25,7 29,3 35,9

Түркия 6,5 6,7 8,2 10,9 10,4 10,4

Чехия 0,5 0,4 0,6 1,0 1,0 1,2

Швейцария 0,3 0,1 0,2 0,2 0,2 0,4

Басқалары 0,3 0,3 0,8 0,7 0,7 0,7

Дереккөз:  Қазақстан Республикасының Ұлттық банкі.

Ұлттық банктің бағалауы бойынша Қазақстан басқа елдерге қатысты ақша 
аударымдарының нетто-жөнелтушісі болып табылады. Яғни, Қазақстаннан 
ақша аударымдары (жеке трансферттер) елге ақша аударымдарының түсім-
дерінен асып түседі. Елге ақша аударымдарынан түсетін түсімдер ЖІӨ-ге 
пайызбен 0,2%-дан 0,3%-ға дейін, ал елден — ЖІӨ-ге шамамен 0,6-0,7%-ға 
құбылады.

* * *

2018 жылдан бастап Қазақстандағы көші-қон процестері және оларды 
басқару елдің экономикалық өсу моделінің құрамдас элементтері ретінде 
қарастырыла бастады. Ішкі және сыртқы көші-қонның ел экономикасына 
әсер етуінің тікелей экономикалық индикаторлары Қазақстан Республика-
сының 2025 жылға дейінгі Стратегиялық даму жоспарында82 көрсетілмеген. 
Дегенмен, жергілікті жұмыс күші құзыреттерінің тапшылығы Қазақстанға 
жоғары білікті мамандарды тартуды оңайлатудың арқасында ішінара 
қанағаттандырылатындығын болжайтын «таланттарды тартуға» арналған 
онда белгіленген нұсқау экономикалық тиімділікке ие. Кадрлар жетіспе-
ушілігі байқалатын облыстарға жұмыс күші артық облыстардан еңбек 
ресурстарының аумақтық ұтқырлығын ынталандырудың да экономикалық 
маңызы бар. Қазақстандағы ішкі көші-қон — іс жүзінде экономикалық даму-
дың сәйкессіздігін жуып-шаюға мүмкіндік беретін табиғи реттеуші.

82 Қазақстан Республикасының Президенті. «Қазақстан Республикасының 2025 жылға дейінгі Стратегиялық 
даму жоспарын бекіту және Қазақстан Республикасы Президентінің кейбір жарлықтарының күші жойылды 
деп тану туралы» 2018 жылғы 15 ақпандағы № 636 жарлық// «Әділет» Қазақстан Республикасының 
нормативтік құқықтық актілерінің ақпараттық-құқықтық жүйесі// adilet.zan.kz/rus/docs/U1800000636.

http://adilet.zan.kz/rus/docs/U1800000636
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2.3 ЖҰМЫСПЕН ҚАМТУ ЖӘНЕ 
ЕҢБЕК НАРЫҒЫ 

Қазақстандағы көші-қон әсерінің маңызды бағыттарының бірі — жұмыспен 
қамту және еңбек нарығы саласы. Қаралып отырған кезеңнің басында 
Қазақстан Республикасының 2020 жылға дейінгі Стратегиялық даму жоспа-
рына83 сәйкес көші-қон және көші-қон саясаты Қазақстанға білікті маман-
дардың келуіне ықпал етуі тиіс факторлар ретінде қаралды. Қазақстан 
Республикасының 2025 жылға дейінгі Стратегиялық даму жоспарында84 
көші-қон процестері және оларды басқару жұмыспен қамту саласы мен 
еңбек нарығы тұрғысынан екі аспектіде:

- жергілікті жұмыс күші құзыреттерінің тапшылығын өтеу мақсатында 
шетелден жоғары білікті кадрларды тарту үшін қолайлы жағдайлар жасау 
арқылы;

- еңбек ресурстарының аумақтық ұтқырлығын арттыру және жұмыс күші 
артық Қазақстан аймақтарынан кадрлар жетіспеушілігі байқалатын облы-
старға ерікті түрде қоныс аударуға жәрдемдесу арқылы қаралады. 

Қаралып отырған кезеңде жұмыспен қамту және еңбек нарығы саласында 
Қазақстанда жұмыс күшінің жалпы саны мен зерттеліп отырған кезең шең-
берінде 440-тан 454 мың адамға дейінгі (немесе жұмыс күшінің жалпы 
санының 4,77-5,11%-ы (2.3.1-сурет) ауқымында ауытқып отыратын жұмыспен 
қамтылғандар саны арасында «люфтаның» тұрақты болуы кезінде бос орын-
дардың елеулі үлесі жүйелі түрде тіркелетін жағдай байқалады. 

83 Қазақстан Республикасының Президенті. «Қазақстан Республикасының 2020 жылға дейінгі Стратегиялық 
даму жоспары туралы» 2010 жылғы 1 ақпандағы № 922 жарлық// «Әділет» Қазақстан Республикасының 
нормативтік құқықтық актілерінің ақпараттық-құқықтық жүйесі// adilet.zan.kz/rus/docs/U100000922_.

84 Қазақстан Республикасының Президенті. «Қазақстан Республикасының 2025 жылға дейінгі Стратегиялық 
даму жоспарын бекіту және Қазақстан Республикасы Президентінің кейбір жарлықтарының күші жойылды 
деп тану туралы» 2018 жылғы 15 ақпандағы № 636 жарлық// «Әділет» Қазақстан Республикасының 
нормативтік құқықтық актілерінің ақпараттық-құқықтық жүйесі// adilet.zan.kz/rus/docs/U1800000636.

2.3.1-сурет. Қазақстандағы жұмыс күшінің саны (мың адам)
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Дереккөз:  Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті.

Мысалы, Қазақстанның ірі және орта кәсіпорындарында жыл сайын 2014 
жылдан бастап 2019 жылға дейінгі кезеңде кемінде 21 мың бос орын тірке-
леді (2.3.2-сурет). 

2.3.2-сурет. Ірі және орта кәсіпорындардағы бос жұмыс  
орындарының саны (жыл басына)
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Дереккөз:  Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті.

Тағы бір таңғаларлық жайт, еңбекші көшіп-қонушылар үшін дәстүрлі түрде 
«қабылдаушы» ел ретінде қарастырылатын (кем дегенде Еуразиялық көші-
қон жүйесінің Орталық Азия кіші жүйесі шеңберінде) Қазақстанда 2018 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/U100000922_
http://adilet.zan.kz/rus/docs/U1800000636
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жылы күндізгі (күндізгі) нысанда85 оқыған жоғары оқу орындарының 82 189 
түлектерінің тек 24 001-і86 немесе 29,2%-ы жұмысқа орналасты. Алған 
мамандығы бойынша — 5407 адам (6,6%). Мұндай жағдайдың негізінде 
Қазақстанда кадрлар даярлау жүйесінің еңбек нарығының нақты қажеттілік-
терінен қол үзушілігі, сондай-ақ жастардың мақсаты мен тілектері және елде 
қалыптасқан әлеуметтік және экономикалық жағдайды қалыптастыратын 
нақты мүмкіндіктер арасындағы сәйкессіздік жатыр. Осылайша, Қазақстан 
жас адамдар үшін өзінің кәсіби саласында іске асыруға барынша шектеулі 
мүмкіндіктер ұсынады және жас мамандардың көшіп кетуі ел үшін маңызды 
экономикалық фактор болып табылмайды.

Жұмыспен қамтуды және еңбек нарығын талдау кезінде еңбек көшіп-қо-
нушылары өздеріне басты назар аударады. «Еңбек иммиграциясы» 1.2.3-кіші 
бөлімінде айтылғандай, 2019 жылы Қазақстанда квоталар бойынша жұмыс 
істейтін 25,5 мыңға жуық шетелдік және патенттер бойынша жұмыс істей-
тін 531,6 мыңға жуық шетелдік болды. 2019 жылы Қазақстанда еңбекші 
көшіп-қонушылардың жалпы саны 557 мың адамды немесе елдегі жұмыс 
күшінің жалпы көлемінің 6,05%-ын құрады. Бұл ретте, мұндай көшіп-қо-
нушылардың саны 2018 жылға дейін тұрақты түрде өсті, ал 2019 жылы олар-
дың санының салыстырмалы түрде төмендеуі байқалды (2.3.3-сурет).

2.3.3-сурет. Қазақстанда еңбек қызметін жүзеге асыратын шетелдіктер саны 
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Дереккөз:  Қазақстан Республикасы ІІМ, Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика 
министрлігінің Статистика комитеті.

85 2018–2019 оқу жылының басында: Қазақстан Республикасының жоғары оқу орындары. 1-том. — Астана: 
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті, 2019. — 20-бет

86 Қазақстан Республикасында жалдамалы қызметкерлердің жұмыс күшінің қозғалысы және күнтізбелік 
уақыт қорын пайдалануы: 2018 жыл — Астана: Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің 
Статистика комитеті, 2019.

Еңбекші көшіп-қонушылардың санын бағалау кезінде ЕАЭО елдерінің аза-
маттары Қазақстанда шетелдік жұмыскерлер ретінде қарастырылмайтынын 
және тиісінше ұсынылған статистикада ескерілмейтінін ескеру қажет.

* * *

2018 жылдан бастап Қазақстандағы көші-қон процестері және оларды 
басқару елдің экономикалық өсу моделінің құрамдас элементтері, сондай-ақ 
ел экономикасына олардың үлесін арттыру мақсатында азаматтарды тиімді 
жұмысқа орналастыру сияқты әлеуметтік-экономикалық мәселелерді шешу 
құралдары ретінде қарастырыла бастады. Мұның негізгі құралы — қабыл-
даушы аймақтардың қажеттіліктері тұрғысынан ішкі көші-қонды реттеудің 
экономикалық негіздемесі, сонымен қатар елге жоғары білікті мамандарды 
тарту мөлшерлемесі болып табылады. Мұндай тәсілдің сөзсіз негізділігі, 
дегенмен, іске асыру проблемаларымен бетпе-бет келіп отыр: Қазақстанда 
бос орындардың елеулі үлесі болған кезде елде жұмысқа орналасуда қиын-
дықтар (оның ішінде-жас мамандар) сақталатын тосын жағдай қалыптасты. 
Осылайша, көші-қон процестері тұрғысынан жұмыспен қамту саласы мен 
еңбек нарығы мәселесі ашық күйінде қалып отыр: қолда бар стратегиялық 
жоспарлар мен саяси декларациялар осы саланы түбегейлі өзгертуге әкел-
ген жоқ.
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2.4  ӘЛЕУМЕТТІК ДАМУ 

Көші-қон процестерінің Қазақстанның әлеуметтік дамуына әсері — 
Қазақстан Республикасының 2025 жылға дейінгі Стратегиялық даму жоспа-
рының құрамдас бөліктерінің бірі87. Бұл бағыттағы келесі векторлар:

- білім беруді жаһандық ортаға біріктіру, бұл шетелдік серіктестермен 
кең ынтымақтастықты болжайды: бірлескен білім беру бағдарламаларын 
енгізу, шетелдік оқытушыларды, топ-менеджерлер мен студенттерді 
тарту, әлемдік университеттердің кампустарын ашу;

-  қазақстандық жобаларды іске асыру үшін шетелдік ғалымдарды тартуды 
көздейтін ғылыми зерттеулер жүйесін дамыту;

- үлкен қалалы жерлерге халықтың жиналу деңгейін арттыру және сонымен 
бір мезгілде – «экономикалық өсу нүктелерін»: агломерацияларды, ірі 
және орташа қалаларды, ірі жобаларды орналастыруды, перспективалы 
шекара маңындағы аумақтарды көші-қондық қолдау есебінен қалалар-
дың инфрақұрылымына қысымды азайту шешуші болып табылады. 

Сыртқы көші-қон процестерінің Қазақстандағы әлеуметтік дамуға әсері 
бойынша деректер жеткілікті түрде шектелген.

Мұндай мамандарды қатыстыру бойынша бағдарламалық орнатуға қара-
мастан ҒЗТКЖ-ға қатыстырылған шетелдіктер үлесінің мейлінше аз болуы 
назар аудартады. Бүкіл қарастырылып отырған кезеңде, 2019 жылға дейін 
ол Қазақстанда осы салады жұмыс істейтін барлық мамандардың 1,6 %-дан 
аспайтын бөлігін құрады. 2017 жылдан бастап шетелдік мамандар саны-
ның арту үрдісі байқалады. 2019 жылы ҒЗТКЖ-ға қатыстырылған шетелдік-
тердің жалпы санының салыстырмалы түрде күрт өсуі болды, ол 345 адамды 
немесе осы салада жұмыс істейтін барлық мамандардың 2,01 %-ын құрады 
(2.4.1-сурет).

87 Қазақстан Республикасының Президенті. әҚазақстан Республикасының 2025 жылға дейінгі Стратегиялық 
даму жоспарын бекіту және Қазақстан Республикасы Президентінің кейбір жарлықтарының күші жойылды 
деп тану туралыә 2018 жылғы 15 ақпандағы № 636 жарлық// «Әділет» Қазақстан Республикасының 
нормативтік құқықтық актілерінің ақпараттық-құқықтық жүйесі// adilet.zan.kz/rus/docs/U1800000636.

2.4.1-сурет. ҒЗТКЖ-ны орындауға тартылған шетелдіктердің саны 
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Дереккөз:  Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті.

ҒЗТКЖ-ға тартылған және ғылыми немесе академиялық дәрежесі бар 
шетелдік мамандардың үлесі шамалы жоғары. 2019 жылы ол 2,13%-ды 
құрады (2.4.2-сурет). 

2.4.2-сурет. ҒЗТКЖ орындауға тартылған және ғылыми немесе академиялық 
дәрежесі бар шетелдіктердің саны
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Дереккөз:  Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті.

Иммиграцияның әлеуметтік ортаға, ең алдымен криминогендік жағдайға 
теріс әсері бар. Қазақстанда құқық бұзушылық жасаған шетелдіктердің 
жалпы саны тұрақты өсу үрдісіне ие. 2019 жылы олардың саны 252,4 
мыңнан асты, бұл 2014 жылмен салыстырғанда 72 мыңға немесе 40%-ға көп 
(2.4.3-сурет). 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/U1800000636
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2.4.3-сурет. Құқық бұзушылық жасаған шетелдіктердің саны
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Дереккөз:  Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасы.

2019 жылы Қазақстандағы шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдардың 
құқыққа қарсы әрекеттерінің басым бөлігі (123 мыңнан астам жағдай немесе 
құқық бұзушылықтардың жалпы санының 48,8%) жол қозғалысы ереже-
лерін әртүрлі бұзушылықтармен байланысты болды. Құқық бұзушылықтың 
86  мыңнан астам жағдайы (жалпы санының 34,2%) халықтың көші-қоны 
саласындағы заңнаманы бұзумен байланысты болды (Қазақстан Қылмыстық 
кодексінің 517-бабы), 5,4 мыңға жуық жағдай шекара режимін және Қазақстан 
Республикасының Мемлекеттік шекарасы арқылы өткізу пункттеріндегі 
режимді бұзумен байланысты. Ауыр құқық бұзушылықтар тіркелген жоқ.

Қазақстанда құқық бұзушылық жасаған шетелдіктердің басым көпшілігі — 
ер адамдар. 2019 жылы олардың үлесі 89,14%-ды құрады (2.4.4-сурет). 

2.4.4-сурет. Құқық бұзушылық жасаған шетелдіктердің саны  
(гендерлік бөліністе)
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Дереккөз:  Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасы.

Шетелдік азаматтар арасында Қазақстандағы құқық бұзушылықтардың ең 
көп санын Өзбекстан азаматтары жасайды (2019 жылы мұндай адамдар-
дың саны 101,3 мыңнан астам адамды немесе Қазақстанда құқық бұзушылық 
жасаған шетелдіктердің жалпы санының 40,16%-ын құрады). Екінші орынды 
Ресей Федерациясының азаматтары алады (тиісінше 47,7 мың және 18,91%). 
Одан әрі Қырғызстан (37,7 мың және 14,93%) және Тәжікстан (11,3 мың және 
4,49%) азаматтары (2.4.5-сурет).

2.4.5-сурет. Құқық бұзушылық жасаған шетелдіктердің саны (елдік бөліністе)
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Дереккөз:  Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасы.

Қазақстанда құқық бұзушылық жасаған адамдардың азаматтығы бойынша 
неғұрлым егжей-тегжейлі ақпарат 2.4.1-кестеде келтірілген.

2.4.1-кесте. Құқық бұзушылық жасаған шетелдіктердің саны  
(елдік бөліністе) 

Кезең 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Әзербайжан 1 483 1 822 2 444 3 211 3 025 4 031

Армения 705 1 001 988 958 1 056 1 281

Грузия 771 861 1 046 1 230 1 082 1 749

Қытай 2 300 3 051 3 922 3 329 1 386 1 353

Қырғызстан 28 498 33 193 43 573 36 391 42 299 37 675

Молдова Республикасы 396 839 454 417 455 511

Ресей Федерациясы 44 327 59 170 52 979 42 981 49 996 47 743
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Тәжікстан 3 257 5 102 6 227 5 849 8 259 11 333

Түркия 1 675 1 701 2 155 1 514 1 431 2 573

Өзбекстан 48 048 74 767 97 859 102 087 105 368 101 368

Басқалары 1 063 1 738 2 233 1 501 1 220 1 478

47 829 23 213 8 073 31 442 15 333 41 319

Дереккөз:  Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасы.

Қазақстандағы шетелдіктер арасындағы құқық бұзушылықтардың ең көп 
санын 30–39 жастағы адамдар жасайды (шетелдіктер 2019 жылы жасаған 
барлық құқық бұзушылықтардың 31,63%). Сондай-ақ 21–29 жас (23,65 %) 
және 40–49 жас (21,15%) жас топтары ерекшеленеді (2.4.2-кесте).

2.4.2-кесте. Құқық бұзушылық жасаған шетелдіктердің саны (жас бөлінісінде) 

Кезең 2014 2015 2016 2017 2018 2019

15-ке дейін 16 34 21 45 146 720

16–17 1 467 1 297 455 411 97 500

18–20 14 570 15 537 14 065 16 183 15 025 16 049

21–29 52 017 54 683 60 364 57 346 61 554 59 704

30–39 49 602 57 862 64 146 62 273 69 967 79 833

40–49 39 113 44 531 46 918 42 958 45 728 53 396

50–59 19 196 27 496 30 714 24 260 31 455 33 950

60 және одан жоғары 4 371 5 018 5 270 5 060 6 938 8 262

Дереккөз:  Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасы.

Қазақстанда Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 128 және 
135-баптарында белгіленген адам саудасы проблемасы сақталуда.88 Осы 
баптар бойынша сотталған адамдардың ең көп саны 2016 жылы тіркелген 
(30 адам). Бұдан әрі сотталғандар санының 2019 жылы 11-ге дейін қысқаруы 
байқалады. Әдеттегідей, сотталғандардың көпшілігі-әйелдер (2.4.6-сурет). 

88 Қазақстан Республикасы. 2014 жылғы 3 шілдедегі № 226-V ҚРЗ Қылмыстық кодексі// «Әділет» Қазақстан 
Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің ақпараттық-құқықтық жүйесі// adilet.zan.kz/rus/docs/
K1400000226.

2.4.6-сурет. Адам саудасы үшін сотталған адамдар
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Дереккөз:  Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасы.

2016–2019 жылдары адам саудасы үшін сотталған адамдар арасында 
(Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 128 және 135-баптары), 
Қазақстанның 79 азаматы, Өзбекстанның 2 азаматы және Ресей Федера-
циясы, Корея Республикасы және Иорданияның бір-бірден азаматы бар.

Шетелдіктер адам саудасына байланысты қылмыстық істерге тартылған 
жағдайлар бірлі-жарым (2.4.7-сурет). 

2.4.7-сурет. Адам саудасына байланысты қылмыстық іс жасаған шетелдіктер
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Дереккөз:  Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасы.

Адам саудасына байланысты қылмыс жасаған шетелдіктер арасында (Қазақ-
стан Республикасы Қылмыстық кодексінің 128-бабы) Ресей Федерациясы, 
Өзбекстан, Корея Республикасы және Иорданияның бір-бірден азаматы бар. 
Кәмелетке толмағандар саудасына байланысты қылмыс жасаған тоғыз шетел-
діктің барлығы (Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 135-бабы) — 
Өзбекстан азаматшалары.

http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000226
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000226
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Қарастырылып отырған кезеңде 195 адам адам саудасының құрбаны болды. 
Оның ішінде 76 ер адам (38,97 %) және 119 әйел (61,03 %). Олардың 
көпшілігі 2015 жылы анықталды (2.4.8-сурет).

2.4.8-сурет. Адам саудасының құрбандары
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Дереккөз:  Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасы.

2015–2019 жылдар аралығында анықталған адам саудасы құрбандарының 
арасында Қазақстанның 172 азаматы, Өзбекстанның 7 азаматы, Ресей Феде-
рациясының 2 азаматы және Қырғызстанның 1 азаматы бар.

Қазақстанда көшіп-қонушыларды заңсыз кіргізу мен шығаруды анықтаудың 
бірлі-жарым жағдайлары байқалады. Зерттеу кезеңінде көшіп-қонушыларды 
заңсыз кіргізгені және шығарғаны үшін сотталған 19 адам (5 ер адам және 
12 әйел адам) тіркелді (2.4.9-сурет).

2.4.9-сурет. Көшіп-қонушыларды заңсыз кіргізгені  
және шығарғаны үшін сотталған адамдар
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Дереккөз:  Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасы.

2016–2019 жылдар кезеңінде көшіп-қонушыларды заңсыз кіргізгені және 
шығарғаны үшін сотталған адамдар арасында (Қазақстан Республикасы 
Қылмыстық кодексінің 128-бабының 3-бөлігі және 135-бабының 3-бөлігі), 
Қазақстанның 15 азаматы, Корея Республикасының 1 азаматы және Иорда-
нияның 1 азаматы болды.

Сондай-ақ шетелдік азаматтардың қазақстандық денсаулық сақтау жүйесіне 
тартылуын атап өтуге болады. Қазақстанның тәулік бойғы стационарларында 
медициналық көмек алған шетелдіктердің саны — айтарлықтай тұрақсыз цифр. 
Зерттеу кезеңі аясында 2016 жылы мұндай адамдардың көбеюін атап өтуге 
болады (12,6 мың адамға немесе шамамен 3,7 есе). Әдеттегідей, біз жедел 
немесе шұғыл жәрдем жағдайлары туралы сөз болып отыр (2.4.10-сурет).

2.4.10-сурет. Қаржыландырудың барлық түрлері шеңберінде Қазақстанның тәулік 
бойы жұмыс істейтін стационарларында емделген шетелдіктердің саны
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Дереккөз:  Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі.

* * *

Қазақстанның 2025 жылға дейінгі Стратегиялық даму жоспары көші-қон проце-
стерін тиімді басқару елдің әлеуметтік дамуына елеулі оң ықпал етуі тиіс бірқа-
тар бағыттарды көздейді. Олардың ішінде ұлттық білім беруді жаһандық ортаға 
интеграциялау жөніндегі шаралар, оның ішінде — білім беру көші-қонын қолдау 
есебінен; жетекші шетелдік зерттеушілерді тарту арқасында ғылыми зерттеу-
лер жүйесін дамыту; үлкен қалалы жерлерге халықтың жиналу деңгейін арттыру 
және қалалық инфрақұрылымға қысымды азайту. Алайда, көші-қонның әлеуметтік 
салаға айтарлықтай әсері байқалған жалғыз сала — бұл жоғары білім беру саласы. 
Қазақстанда шетелдік ғалымдардың ағыны тым мардымсыз болып қалуда.
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2.5 ҚОРШАҒАН ОРТА 

Қаралып отырған кезеңде Қазақстанда сыртқы және ішкі көші-қон мен эко-
логиялық факторлардың өзара іс-қимылы тұжырымдамалық деңгейде қарал-
майды және байқалмайды. Қоршаған ортаның өзгеруі әрдайым қандай да 
бір дәрежеде, әдеттегідей, экономика арқылы жанама түрде Қазақстандағы 
көші-қон динамикасына әсер еткені анық. Алайда, Қазақстан осы уақытқа 
дейін экологиялық дағдарысқа тап болған жоқ, сондықтан экологиялық фак-
торларға байланысты көші-қонды басқару жалпы көші-қон модельдерінің 
арасында ерекшеленбейді. Сонымен қатар, Қазақстан халқы көбінесе 
климаттың өзгеруі мен аймақтың әлеуметтік-экономикалық әл-ауқатының 
нашарлауы және тиісінше көші-қон динамикасы арасындағы өзара байла-
нысты әлі толық түсінбейді. Нәтижесінде, аймақтардағы көші-қонның эко-
номикалық драйвері болып көрінетін нәрсе экологиялық өзгерістерге де 
байланысты. Осылайша, экологиялық өзгерістерге байланысты туған жер-
лерінен шығарылған адамдар тобын көшіп-қонушылардың жалпы масса-
сынан ажыратуға мүмкіндік беретін нақты құралдар әзірленбеген. 

Бірқатар зерттеулер шеңберінде, мысалы 2016 жылғы «Климаттың өзгеруі, 
дүлей зілзалалар мен Қазақстандағы көші-қон арасындағы өзара байланыс 
туралы базалық зерттеу» жобасында89, Қазақстанда «климаттың өзгеруі-
нен туындаған су тапшылығы мен су дүлей зілзалалары (су тасқыны) мен 
көші-қон процестері арасындағы күрделі байланыстарды әлі де шектеулі 
түсіну бар» деп көрсетілген. Зерттеу адамдардың өмірін қамтамасыз ететін 
су ресурстарының қол жетімділігіне әсер ететін климаттың өзгеруі әлеумет-
тік, экономикалық және саяси жағдайлармен бірге көші-қон дағдарыстарын 
тудыруы мүмкін, бұл адамдарды қоршаған ортасы тозған жерлерден кетуге 
мәжбүр етеді. Алайда, қазіргі уақытта статистикалық талдау Қазақстанда 
көші-қон көлемі мен экологиялық жағдайлар, су ресурстары, аумақтардың 
төтенше жағдайлар мен климаттық тәуекелдерге ұшырағыштығы сияқты 
қоршаған орта факторларының арасында күшті өзара тәуелділік жоқ екенін 
көрсетеді. Аталған жобада суды пайдалану көлемі мен Оңтүстік Қазақстан, 
Маңғыстау, Шығыс Қазақстан және Қызылорда облыстары үшін аймақара-
лық көші-қон сальдосы арасындағы өзара байланыстылық талдау деректері 

89 Assessing the Links between Migration, Natural Hazards and Climate Change in Kazakhstan. — Astana: 
International Organization for Migration, 2016. — 4-бөлім.

келтіріледі. Алғашқы үш аймақ үшін өзара байланыстылық коэффициенті 
төмен болып табылады және 0,1876-дан 0,333-ке дейін өзгереді. Маңызды 
өзара байланыстылық (R=0,7617) тек Қызылорда облысында тіркелген. 

«Климаттың өзгеруі, дүлей зілзалалар мен Қазақстандағы көші-қон арасын-
дағы өзара байланыс туралы базалық зерттеу» жобасында көрсетілгендей, 
теориялық тұрғыдан төтенше сипаттағы кез келген дағдарысты жағдай 
(мысалы, көктемгі қар еру кезеңінде елді мекендердің аумақтарын су басу) 
халықтың салыстырмалы түрде ауқымды орын ауыстыруына түрткі болуы 
мүмкін. Қоныс аударатын халықтың саны төтенше жағдайдың ауқымына 
және оның қайталану жиілігіне байланысты болады. Климаттың өзгеруінің 
болжанатын теріс салдарларының су ресурстарының қолжетімділігіне және 
төтенше жағдайлардың ушығуына әсерін ескере отырып, экологиялық 
көші-қон көлемі орта мерзімді перспективада айтарлықтай өсуі мүмкін. 



I I I .

КӨШІ-ҚОНДЫ БАСҚАРУ



УКӨШІ-ҚОНДЫ БАСҚАРУ  |  113

3.1 КӨШІ-ҚОНДЫ БАСҚАРУ

Қазақстандағы көші-қон саласындағы саясат — Қазақстан Республи-
касының 2025 жылға дейінгі Стратегиялық даму жоспары (2018 жылға 
дейін Қазақстан Республикасының 2020 жылға дейінгі Стратегиялық даму 
жоспары жұмыс істеді) сияқты бірқатар стратегиялық құжаттармен айқын-
далатын елді дамытудың жалпы мемлекеттік саясатының құрамдас бөлігі. 

Қазақстан Республикасының 2020 жылға дейінгі Стратегиялық даму 
жоспарына90 сәйкес ұтымды көші-қон саясаты демографиялық көрсет-
кіштерді жақсарту және халық санын көбейту құралдарының бірі ретінде 
қаралды. Көші-қон процестерін басқару Қазақстанға білікті мамандар-
дың, оның ішінде тарихи отанына оралғысы келетін және оның эконо-
микалық дамуына өз үлесін қосқысы келетін отандастардың келуіне ықпал 
етуге тиіс болды. Ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласында заңсыз 
көші-қон халықаралық терроризммен, діни экстремизммен, халықаралық 
есірткі бизнесімен қатар қауіптердің бірі ретінде қарастырылды. Алайда, 
іс жүзінде, осы Стратегиялық жоспардың қолданылу кезеңінде эмиграци-
яның өсуі және иммиграцияның (оның ішінде этникалық) айтарлықтай 
төмендеуі байқалады. Елге білікті мамандарды тартудың пәрменді тетік-
тері әзірленбеген. 

Қазақстан Республикасының 2025 жылға дейінгі Стратегиялық даму 
жоспарында91 көші-қон саласына қатысты бірқатар елеулі ерекшеліктер 
белгіленеді. Осылайша, елдің экономикалық өсуінің жаңа моделі туралы 
мәлімдей отырып, Стратегиялық жоспар оның бес қағидатын бекітеді, бұл 
ретте олардың төртеуінде («бәсекелестік өсуді ынталандыру ретінде») 
«шетелдік күш тартуға шектеу» қою «таланттарды тарту» ұғымымен ауы-
стырылды.

90 Қазақстан Республикасының Президенті. «Қазақстан Республикасының 2020 жылға дейінгі Стратегиялық 
даму жоспары туралы» 2010 жылғы 1 ақпандағы № 922 жарлық// «Әділет» Қазақстан Республикасының 
нормативтік құқықтық актілерінің ақпараттық-құқықтық жүйесі// adilet.zan.kz/rus/docs/U100000922_.

91 Қазақстан Республикасының Президенті. «Қазақстан Республикасының 2025 жылға дейінгі Стратегиялық 
даму жоспарын бекіту және Қазақстан Республикасы Президентінің кейбір жарлықтарының күші жойылды 
деп тану туралы» 2018 жылғы 15 ақпандағы № 636 жарлық// «Әділет» Қазақстан Республикасының 
нормативтік құқықтық актілерінің ақпараттық-құқықтық жүйесі// adilet.zan.kz/rus/docs/U1800000636.

http://adilet.zan.kz/rus/docs/U100000922_
http://adilet.zan.kz/rus/docs/U1800000636
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Жаңа стратегиялық жоспарда көші-қон процестері тұрғысынан мынадай 
міндеттер маңызды сәт болып табылады:

- «Білім беруді жаһандық ортаға интеграциялау», оның шешімі шетелдік 
серіктестермен кең ынтымақтастықты болжайды: бірлескен білім беру 
бағдарламаларын енгізу, шетелдік оқытушыларды, топ-менеджерлер мен 
студенттерді тарту, әлемдік университеттердің кампустарын ашу;

- «Шетелден жоғары білікті кадрларды тарту үшін қолайлы жағдайлар 
жасау», жергілікті жұмыс күші құзыреттерінің тапшылығы Қазақстанға 
жоғары білікті мамандарды (шетелде жұмыс істейтін қазақстандықтар 
мен шетелдік қызметкерлерді) тарту бөлігінде еңбек нарығын елеулі 
ырықтандыру есебінен ішінара қанағаттандырылатын болады деп бол-
жайды. Жоғары білікті кадрлар үшін квоталар алынып тасталады және 
елде болу мерзімі ұзартылады. «Астана» халықаралық қаржы орталығы-
ның жанынан Экспат орталық құру көзделуде;

- Қазақстандық жобаларды іске асыру үшін шетелдік ғалымдарды тартуды 
көздейтін «ғылыми зерттеулер жүйесін дамыту»;

-  «Экспортқа бағдарланған қызметтерді дамыту», оның шешімі туристік 
саланы дамыту және шетелдік туристерді тарту үшін жағдай жасауды, 
көші-қон бақылауын және визаларды ресімдеу рәсімдерін оңайлатуды 
көздейді;

- «Еңбек ұтқырлығын арттыру және жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің 
басқа да белсенді шаралары», оны іске асыру бағыттарының бірі — ерікті 
түрде қоныс аударуға жәрдемдесу, жұмыс күші артық облыстардан кадр-
лар жетіспеушілігі байқалатын облыстарға еңбек ресурстарының аумақтық 
ұтқырлығын ынталандыру. Тәсіл «экономикалық өсу нүктелерін» бөлуге 
негізделген, олардың Стратегиялық жоспар ретінде агломерацияларды, 
ірі және орташа қалаларды, ірі жобалардың дислокациясын, перспекти-
валы шекара маңындағы аумақтарды айқындайды. Олар бойынша еңбек 
ресурстарына сұранысқа сәйкес ішкі көшіп-қонушылар ағынын кейіннен 
саралай отырып, аймақтық квоталар белгіленетін болады. Қоныс ауда-
рушыларға тұрғын үйді жалдау (жалға алу) және коммуналдық қызметтерге 
ақы төлеу бойынша жылдық шығыстарды өтеуге субсидиялар нысанында 
қаржылық қолдау көрсетілетін болады. Бұл ретте аталған қаражатты қайта-
лама нарықта тұрғын үй сатып алуға пайдалану мүмкіндігі көзделеді. Сон-
дай-ақ, тұрғын үй құрылыс жинақтары жүйесі арқылы тұрғын үй қарызда-

рын беру мүмкіндігі қаралатын болады. Қоныс аударушыларды жұмысқа 
орналастыру үшін қосымша ынталандыру шаралары жергілікті атқарушы 
органдардың субсидиялау құқығымен жұмыс берушілерді тарту, сондай-ақ 
қоныс аударушыларды кәсіпкерлік негіздеріне алдын ала оқыту және жаңа 
бизнес-идеяларды іске асыру үшін оларға мемлекеттік гранттар және бау-
бақша, ауыл шаруашылығын жүргізу үшін немесе коммерциялық мақсат-
тар үшін жер учаскелерін беру болады. Бұл міндетке «экономикалық өсу 
орталықтары арасындағы көліктік байланысты қамтамасыз ету» міндетін 
іске асыру кезінде қабылданатын кейбір шаралар да қосылады. 

Қаралып отырған кезеңде Қазақстанның даму стратегиясын айқындайтын 
және көші-қон саясаты мәселелерін тікелей қозғайтын негізгі тұжырымда-
малардың бірі Қазақстанның әлемнің ең дамыған 30 мемлекетінің қатарына 
кіруі жөніндегі тұжырымдама болып табылады.92 Тұжырымдамада көші-қон 
саясаты Қазақстанның ұзақ мерзімді дамуының бесінші стратегиялық бағыты 
шеңберінде қаралады (көпвекторлы сыртқы экономикалық дипломатияны, 
көші-қон саясатын іске асыру, аймақтық және жаһандық қауіпсіздікті нығайту 
жөніндегі бастамаларға қатысу арқылы халықаралық қатынастар жүйесіне 
интеграцияны тереңдету). Тұжырымдама мыналарды қамтитын теңгерімді 
көші-қон саясатын әзірлеу міндетін қояды:

- елге еңбек нарығында сұранысқа ие білікті шетелдік қызметкерлерді, 
кәсіпкерлер мен инвесторларды тарту үшін, оның ішінде елге келу, болу 
және еңбек қызметін жүзеге асыру жағдайларын оңайлату арқасында 
жағдайлар жасау;

-  көшіп-қонушылардың әлеуметтік-экономикалық және әлеуметтік-мәдени 
интеграциясы үшін, оның ішінде оларды ақпараттық және құқықтық 
қолдау орталықтарын құру, мемлекеттік және орыс тілдерін, Қазақстан-
ның тарихы мен мәдениетін оқыту курстарын ашу арқылы жағдайларды 
қамтамасыз ету;

- мемлекетішілік деңгейде ақпарат алмасуды, сондай-ақ шет мемлекет-
тердің құзыретті органдарымен ынтымақтастықты көздейтін заңсыз 
көші-қонға қарсы іс-қимыл бойынша шаралар қабылдау.

92 Қазақстан Республикасының Президенті. «Қазақстанның әлемнің ең дамыған 30 мемлекетінің қатарына 
кіруі жөніндегі тұжырымдама туралы» 2014 жылғы 17 қаңтардағы № 732 жарлық// «Әділет» Қазақстан 
Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің ақпараттық-құқықтық жүйесі// adilet.zan.kz/rus/docs/
U1400000732.
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Ішкі көші-қонды басқару тұрғысынан Тұжырымдама міндеттердің бірі 
ретінде әлемдік деңгейдегі агломерацияларды қалыптастыруды қарайды, ол 
үшін, басқалармен қатар, ішкі көші-қон ағындарын ретке келтіру қажет. 

Қаралып отырған кезеңде Қазақстанда Қазақстан Республикасын индустри-
ялық-инновациялық дамытудың 2015–2019 жылдарға арналған мемлекеттік 
бағдарламасы93 жұмыс істеді, ол халықтың ұтқырлығын арттыруға және 
онымен байланысты ықтимал тәуекелдерді нивелирлеуге арналған мега-
трендті белгілей отырып, жоғары білікті шетелдік кадрларды тарту және 
таланттарды ел ішінде сақтау бойынша шараларды енгізу мақсатында көші-
қон рәсімдерін оңайлату міндетін қояды. 

2011 жылдан бастап 2020 жылға дейінгі кезеңде Қазақстанда Елді аумақтық-
кеңістікте дамытудың 2020 жылға дейінгі болжамды схемасы94 қолданылады. 
2015 жылы оған елеулі өзгерістер енгізілді.95 Болжамды схема елді аумақтық-
кеңістікте дамытудың бірнеше тәсілдерін іске асырудан туындайды. 

Аумақтық шоғырлану және басқарылатын қалалану негізінде теңгерім-
делген даму тұрғысынан өндірістік және еңбек ресурстарын «өсу нүкте-
лерінде» аумақтық шоғырландыруды ынталандыру арқылы елдің теңгерім-
делген дамуын қамтамасыз ету міндеті қойылады. Олар ретінде неғұрлым 
динамикалық дамып келе жатқан қалалар мен жаһандық және аймақтық 
нарықтармен интеграцияланған және елдің қалған аймақтары үшін дамудың 
«локомотиві» болып табылатын аймақтар әрекет етеді. Халықты аумақтық 
қайта бөлу ағындары жұмыспен қамтуды, жалақыны, әлеуметтік ұтқырлықты 
арттыру мүмкіндігі бар аймақтарға бағытталуға тиіс. Басқаша айтқанда, 
республиканың оңтүстік аймақтарынан солтүстік және шығыс аймақтарына 
халықтың көші-қонын ынталандыру көзделеді. 

93 Қазақстан Республикасының Президенті. «Қазақстан Республикасын индустриялық-инновациялық 
дамытудың 2015–2019 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын бекіту туралы және «Мемлекеттік 
бағдарламалар тізбесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 19 наурыздағы  
№ 957 Жарлығына толықтыру енгізу туралы» 2014 жылғы 1 тамыздағы № 874 жарлығы// «Әділет» 
Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің ақпараттық-құқықтық жүйесі// adilet.zan.kz/
rus/docs/U1400000874.

94 Қазақстан Республикасының Президенті. «Елді аумақтық-кеңістікте дамытудың 2020 жылға дейінгі 
болжамды схемасын бекіту туралы» 2011 жылғы 21 шілдедегі № 118 жарлық// «Әділет» Қазақстан 
Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің ақпараттық-құқықтық жүйесі// adilet.zan.kz/rus/docs/
U1100000118.

95 Қазақстан Республикасының Президенті. «Қазақстан Республикасы Президентінің кейбір жарлықтарына  
өзгерістер енгізу туралы» 2015 жылғы 25 тамыздағы № 73 жарлығы// «Әділет» Қазақстан Республикасының 
нормативтік құқықтық актілерінің ақпараттық-құқықтық жүйесі// adilet.zan.kz/rus/docs/U1500000073.

Сондай-ақ басқарылатын қалалану тұжырымдамасын іске асыру көзделеді. 
Бір жағынан, қалалар, әсіресе ірі қалалар, экономикалық өсу мен дамудың, 
бизнес пен адамдар үшін мүмкіндіктердің шоғырлану орталықтарына айна-
лады. Екінші жағынан, қалалардың инфрақұрылымы кәсіпорындар мен қала 
халқының тез өсіп келе жатқан қажеттіліктеріне әрдайым жете бермейді, 
бұл қалалардағы өмір сүру жағдайларының нашарлауына әкеледі. 

Сондай-ақ, 2013 жылы Қазақстан Республикасының аумағын ұйымдастыру-
дың бас схемасының96 экономикалық белсенді халықтың ауылдардан неғұр-
лым қолайлы экономикалық жағдайы бар қалалар мен аймақтарға қоныс 
аударуын қарқындатуды белгілейтін негізгі ережелері бекітілді. Халықтың 
көші-қон көшіп кетуінің негізгі себептері табыс деңгейінің төмендігі, 
аймақта мансаптық өсу перспективаларының жоқтығы болып танылады. 
Құжатта көші-қон тәртібінің қалыптасқан үрдістері көрсетіледі және 
халықтың табиғи өсуі жағдайында Қазақстандағы демографиялық ахуал-
дың дамуы болжамды нұсқа бойынша, халық саны бала туу деңгейі дәстүрлі 
жоғары аймақтарда белсенді өсетін болады, онда жұмыс тапшы халық (жас) 
шоғырланған және осы аймақтарға тән репродуктивтік қондырғылар сақта-
лады. Халық санының өсуі Қазақстанның оңтүстік облыстарында, сондай-ақ 
Маңғыстау және Атырау облыстарында күтілуде. Солтүстік Қазақстан облы-
сында табиғи өсімнің төмендігі мен көші-қон сальдосының теріс болуына 
байланысты халық санының қысқаруы күтілуде. Жағдайды реттеу үшін көші-
қон ағындарын жұмыс күшінің жетіспеушілігі байқалатын елдің солтүстік 
және шығыс аймақтарына қайта бағыттау, жұмыс күшінің артықтығы бай-
қалатын аудандардағы халықтың ұтқырлығын арттыру көзделеді. Сондай-ақ, 
көші-қон ағындарын тарту нүктелері және ресурстар, капитал мен озық 
технологиялар шоғырландырылатын макроаймақтардың экономикалық 
белсенділік орталықтары болуға тиіс «экономикалық өсу нүктелерін» және 
хаб-қалаларды (Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент, Ақтөбе, Өскемен) дамыту 
жоспарлануда. 

Қазақстанның көші-қон саясатымен ұштасатын тағы бір стратегиялық 
құжат — бұл Қазақстан Республикасын әлеуметтік дамытудың 2030 жылға  

96 Қазақстан Республикасының Үкіметі. «Қазақстан Республикасының аумағын ұйымдастырудың бас схемасының 
негізгі ережелерін бекіту туралы» 2013 жылғы 30 желтоқсандағы № 1434 қаулы// «Әділет» Қазақстан 
Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің ақпараттық-құқықтық жүйесі// adilet.zan.kz/rus/docs/
P1300001434.

http://adilet.zan.kz/rus/docs/U1400000874
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http://adilet.zan.kz/rus/docs/U1100000118
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http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1300001434
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дейінгі тұжырымдамасы97, онда жұмыс күшінің артығы байқалатын аймақтар-
дан өз еркімен қоныс аударатын адамдарды қоныс аударушылар мен орал-
мандарды қабылдаудың аймақтық квотасы шеңберінде Қазақстан Респу-
бликасының Үкіметі айқындайтын аймақтарға жұмысқа орналастыруға 
жәрдемдесу, осындай адамдар мен олардың отбасы мүшелеріне көшуге 
субсидиялар және қажетті тұрғын үй беру көзделеді. 

Соңғы үш құжатқа 2015–2019 жылдарға арналған инфрақұрылымды дамы-
тудың «Нұрлы жол» мемлекеттік бағдарламасы98 да қосылған, онда хаб-қа-
лаларды дамыту міндеті де қойылған. Олар көші-қон ағындарын тарту нүк-
телері болуы және табиғи қалалануға ықпал етуі тиіс. Сондай-ақ, еңбек 
ресурстарының артық жұмыс күші байқалатын елдің оңтүстік аймақтарынан 
солтүстік, солтүстік-шығыс және солтүстік-батыс аймақтарға қоныс ауда-
руын ынталандыру мәселесі қарастырылуда. 

Жұмыс күшінің артықтығы байқалатын аймақтардан жұмыс күшінің 
тапшылығы байқалатын аймақтарға азаматтардың ерікті түрде қоныс ауда-
руын қолдау есебінен ішкі көші-қон ағындарын реттеу мәселелері Нәтижелі 
жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017–2021 жыл-
дарға арналған бағдарламада қойылады.99 Бағдарламада қоныс аударудың 
екі бағыты қарастырылады:

- аймақаралық қоныс аудару — жұмыс күшінің артықтығы байқалатын 
облыстардан, жұмыс күшінің тапшылығы байқалатын облыстарға;

- облысішілік қоныс аудару — Экономикалық даму әлеуеті төмен ауылдардан 
облыстық (аудандық) маңызы бар қалаларға, экономикалық өсу нүктелеріне. 

97 Қазақстан Республикасының Үкіметі. «Қазақстан Республикасын әлеуметтік дамытудың 2030 жылға дейінгі 
тұжырымдамасын және әлеуметтік жаңғыртудың 2016 жылға дейінгі кезеңге арналған жоспарын бекіту 
туралы» 2014 жылғы 24 сәуірдегі № 396 қаулы// «Әділет» Қазақстан Республикасының нормативтік 
құқықтық актілерінің ақпараттық-құқықтық жүйесі// adilet.zan.kz/rus/docs/P1400000396.

98 Қазақстан Республикасының Президенті. «Инфрақұрылымды дамытудың 2015–2019 жылдарға арналған  
«Нұрлы жол» мемлекеттік бағдарламасын бекіту және «Мемлекеттік бағдарламалар тізбесін бекіту туралы»  
Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 19 наурыздағы № 957 Жарлығына толықтыру енгізу 
туралы» 2015 жылғы 6 сәуірдегі № 1030 жарлығы// «Әділет» Қазақстан Республикасының нормативтік 
құқықтық актілерінің ақпараттық-құқықтық жүйесі// adilet.zan.kz/rus/docs/U1500001030.

99 Қазақстан Республикасының Үкіметі. «Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 
2017–2021 жылдарға арналған бағдарламасын бекіту, «үкіметтік бағдарламалардың тізбесін бекіту және 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің күші жойылды деп тану туралы» Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 30 желтоқсандағы № 1136 қаулысына өзгеріс пен толықтыру 
енгізу туралы» 2016 жылғы 29 желтоқсандағы № 919 қаулысы// «Әділет» Қазақстан Республикасының 
нормативтік құқықтық актілерінің ақпараттық-құқықтық жүйесі// adilet.zan.kz/rus/docs/P1600000919.

2018 жылы аталған бағдарлама тоқтатылып, оның орнына Нәтижелі 
жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017–2021 жыл-
дарға арналған «Еңбек» мемлекеттік бағдарламасы100 іске асырыла бастады. 
Алдыңғы бағдарлама сияқты, «Еңбек» бағдарламасы жұмыс күшінің 
артықтығы байқалатын аймақтардан жұмыс күшінің тапшылығы байқалатын 
аймақтарға азаматтардың ерікті түрде қоныс аударуына жәрдемдесу арқылы 
еңбек ресурстарының аумақтық ұтқырлығын ынталандыруға арқа сүйейді. 
Қоныс аударушылар мен оралмандардың:

- «Бастау Бизнес» жобасы бойынша кәсіпкерлік негіздеріне оқыту»;

-  ауылдық елді мекендерде, шағын қалаларда, қалалар мен моноқалаларда, 
оның ішінде зәкірлік кооперация мен әлеуметтік кәсіпкерлікті дамыту 
арқылы микрокредиттер алу;

-  ауылдық елді мекендерде және шағын қалаларда, қалалар мен моноқала-
ларда кредиттер немесе микрокредиттер алуға кепілдік беру;

- жаңа бизнес-идеяларды іске асыруға мемлекеттік гранттар алу арқылы 
бағдарлама шеңберінде жаппай кәсіпкерлікті дамытуға қатысуға басым 
құқығы бар.

Бағдарлама сондай-ақ халықты жұмыспен қамтуға жәрдемдесу және еңбек 
ресурстарының ұтқырлығы (аймақаралық және облысішілік қоныс аудару) 
арқылы еңбек нарығын дамытуды көздейді. Алматы, Жамбыл, Маңғыстау, 
Түркістан, Қызылорда облыстары және Нұр-Сұлтан, Алматы және Шым-
кент қалалары соңғы 10 жылда халықтың жыл сайынғы өсімі облыс халқы 
санының 2%-дан асатын немесе халықтың тығыздығы бір шаршы киломе-
трге 6,4 адамнан асатын шығу аймақтары болып айқындалды. Аймақаралық 
ерікті қоныс аударуда басымдықты:

- жиырма тоғыз жасқа дейінгі жастар, оның ішінде балалар ауылдарының тәр-
биеленушілері және балалар үйлерінің, он алты жастан жиырма үш жасқа 
дейінгі жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған бала-
ларға арналған мектеп- интернаттардың түлектері, сондай-ақ «Мәңгілік ел 
жастары — индустрияға!» («Серпін») жобасының шеңберіндегі түлектер;

100 Қазақстан Республикасының Үкіметі. «Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 
2017–2021 жылдарға арналған «Еңбек» Мемлекеттік бағдарламасын бекіту туралы» 2018 жылғы 
13 қарашадағы № 746 қаулы// «Әділет» Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің 
ақпараттық-құқықтық жүйесі// adilet.zan.kz/rus/docs/P1800000746.

http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1400000396
http://adilet.zan.kz/rus/docs/U1500001030
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1600000919
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1800000746
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-  орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі, жоғары және 
жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарының түлектері оқу 
орнын аяқтағаннан кейін үш жыл ішінде;

- жұмыс беруші – заңды тұлғаның таратылуына не жұмыс беруші – жеке 
тұлға қызметінің тоқтатылуына, қызметкерлер санының немесе штатының 
қысқаруына, жұмыс берушінің экономикалық жай-күйінің нашарлауына 
әкеп соққан өндірістердің және орындалатын жұмыстар мен көрсетілетін 
қызметтер көлемінің төмендеуіне байланысты жұмыстан босатылған 
адамдар пайдаланады. 

Жаңа тұрғылықты жерде ерікті аймақаралық қоныс аударуды мемлекеттік 
қолдау мыналарды:

- көшуге материалдық көмек көрсетуді;

-  тұрғын үйді жалдау (жалға алу) және коммуналдық қызметтерге ақы төлеу 
бойынша шығыстарды өтеуді;

-  еңбек жастары үшін қызметтік тұрғын үйлер мен жатақханалардан бөл-
мелер беруді, сондай-ақ қоныс аударушыларды тұрғын үй алу (сатып алу) 
немесе салу арқылы тұрғын үймен қамтамасыз ету арқылы жалға берілетін 
тұрғын үй беруді; 

-  қоныс аударуға жәрдем көрсететін жұмыс берушілерге субсидиялар 
беруді;

-  қажет болған жағдайда техникалық және кәсіптік білімі бар оқуға және 
қысқа мерзімді кәсіптік оқуға жіберуді;

- жұмысқа орналасуға және кәсіпкерлік бастамашылыққа жәрдемдесуді 
қамтиды. 

Экономикалық әлеуеті төмен елді мекендерде тұратын Қазақстан Республи-
касының азаматтары ерікті облысішілік қоныс аударуға қатысушылар болып 
табылады. Ерікті облысішілік қоныс аударуды мемлекеттік қолдау мыналарды:

- көшуге материалдық көмек көрсетуді;

-  мемлекеттік тұрғын үй қорынан немесе тұрғын үй алу (сатып алу) және/
немесе салу арқылы қызметтік тұрғын үйлер мен жатақханалардан бөл-
мелер беруді;

-  жұмыс берушілер қаражаты есебінен тұрғын үй беруді;

-  қажет болған жағдайда техникалық және кәсіптік білім алу үшін оқуға 
және қысқа мерзімді кәсіптік курстарға жіберуді;

- жаңа тұрғылықты жерде жұмысқа орналасуды қамтиды. 

2017 жылдан бастап Қазақстанда көші-қон саясатының 2017–2021 жыл-
дарға арналған тұжырымдамасы101 іске асырылуда, ол елдің экономикалық, 
әлеуметтік және демографиялық даму перспективаларымен, сыртқы саяса-
тымен, ЕАЭО шеңберіндегі ынтымақтастық процестерімен және жаһанда-
нудың жалпы әлемдік үрдістерімен өзара байланыстағы көші-қон саясаты-
ның стратегиялық мақсаттарын, міндеттері мен бағыттарын айқындайды. 
Тұжырымдаманың түйінді идеясы — көші-қонды басқарудың гибридті жүй-
есін қалыптастыру, оның шеңберінде ішкі және сыртқы көші-қон аймақтық 
еңбек нарықтарын дамытуға бағдарлануға тиіс. 

Тұжырымдама Қазақстан тәуелсіздік алған сәттен бастап «ұлттық қауіпсіздікті 
нығайту, демографиялық ахуалды жақсарту және елдің орнықты әлеу-
меттік-экономикалық дамуы мүддесінде көші-қон ағындарын пайдалануға 
бағытталған» көші-қон саясатын жүргізетінін негізге алады. Тұжырымда-
мада Қазақстан үш векторды қамтитын көші-қон стратегиясын ұстанатыны 
атап өтілген:

- шетелдік қызметкерлерді уақытша көші-қон форматында тарту; 

-  ел аумағы бойынша халықтың оңтайлы қоныстануы;

- этникалық оралмандардың ұзақ мерзімді тұрақты көші-қонын қолдау.

Көші-қон саясатының тұжырымдамалық негіздерін жаңарту және кеңейту 
көші-қон саласындағы қолда бар және күтілетін ішкі және сыртқы сын-теге-
уріндермен байланысты, олардың арасында мыналар ерекшеленеді:

- біліктілігі төмен еңбек ресурстарының, оның ішінде Орталық Азия 
елдерінен еңбек көшіп-қонушыларының келуі есебінен артық болуы; 

101 Қазақстан Республикасының Үкіметі. «Қазақстан Республикасы Көші-қон саясатының 2017–2021 жылдарға  
арналған тұжырымдамасын және Қазақстан Республикасы Көші-қон саясатының 2017–2021 жылдарға 
арналған тұжырымдамасын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы» 2017 жылғы 
29 қыркүйектегі № 602 қаулысы// «Әділет» Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің 
ақпараттық-құқықтық жүйесі// adilet.zan.kz/rus/docs/P1700000602.

http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1700000602
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-  экономиканың жекелеген секторларында білікті кадрлардың тапшылығы, 
сондай-ақ білікті кадрлардың (оның ішінде-талантты жастардың) кетуі;

-  ірі қалалар мен жекелеген аумақтардың шамадан тыс қоныстануы, сон-
дай-ақ осыдан туындайтын әлеуметтік шиеленіс;

-  жекелеген аймақтарда, оның ішінде шекара маңындағы аймақтарда 
халық санының азаюы, сондай-ақ олардың экономикалық өсуін қамтама-
сыз етудің осыған байланысты күрделілігі;

- деструктивті элементтердің көші-қон ағынымен елге келуі. 

Тұжырымдама аталған сын-қатерлер өзара байланысты үш стратегиялық 
бағытты қамтитын жаңа көші-қон саясатын қалыптастыруды талап ететінді-
гінен туындайды:

- шетелдік жұмыскерлерді экономиканың жекелеген секторларына тарту 
және экономиканың базалық салаларында жедел экономикалық нәтиже 
алу үшін уақытша көші-қон форматындағы нақты басым жобалар;

-  инновациялар енгізуге және адами капиталды дамытуға бағытталған 
ұзақ мерзімді жобаларға білікті шетелдік қызметкерлерді тарту үшін ұзақ 
мерзімді көші-қон жағдайларын қолдау және ырықтандыру;

- біліктілікті арттырудың жалпыұлттық бағдарламасын іске асыру (ұлттық 
біліктілік шеңберін әзірлеу және енгізу, білім беру жүйесін жаңғырту, 
кадрларды даярлау және қайта даярлау). 

Қазақстандағы көші-қон процестерін басқару тұрғысынан 2017 жылға 
арналған Тұжырымдамада мынадай жағдай тіркелген:

1. Сыртқы көші-қон процестерін басқару. Қазақстанда шетелдік жұмыс 
күшін тартудың кешенді жүйесі жұмыс істейді. Білікті шетелдік жұмыс 
күшін және еңбек иммигранттарын квоталау жүйесі, жұмыс істеуге рұқ-
сат берудің көп сатылы жүйесі бар. ЕАЭО шеңберінде мүше мемлекет-
тердің аумағы бойынша еңбек ресурстарының еркін жүріп-тұру режимі 
қолданылады. Бұл елдің инфрақұрылымдық және өнеркәсіптік жобала-
рын дамыту үшін қажетті білікті шетелдік жұмыс күшін тартуға мүмкіндік 
береді. Жұмыс күшінің біліктілікке жатпайтын бөлігінің орнын толтыру 
мақсатында елге ішкі істер органдары беретін рұқсаттардың негізінде 
жеке тұлғаларда жұмыс істеу үшін еңбекші көшіп келушілер тартылады. 

Тұжырымдамаға сәйкес еңбек көші-қоны басқармасында шешуді талап 
ететін бірқатар қиындықтар сақталды:

- ішкі көші-қон ағындарын басқара отырып, Қазақстанға еңбек көшіп-қо-
нушыларын тарту жүйесінің қауырт болмауы, бұл шетелдік жұмыс күшін 
және жергілікті еңбек ресурстарын теңгерімсіз пайдалануға әкелді;

- аймақтық еңбек нарықтарында білікті шетелдік жұмыс күшіне сұраны-
сты айқындау тетігінің болмауы, көбінесе аймақтық квота Республиканың 
стратегиялық бағдарламалық құжаттарында көзделген аймақтың әлеу-
меттік-экономикалық даму жоспарларын орындауға бағдарланбаған;

- еңбек көшіп-қонушыларының қозғалысын статистикалық есепке алу 
әдіснамасының (білікті де, біліктілігі жоқ жұмыс күшінің де) және оны пай-
далану тиімділігін айқындаудың болмауы;

- елде «таланттарды» ұстап қалу тетігінің болмауы;

- реттелмеген еңбек көші-қоны фактілерінің болуы. 

2. Репатриация Этникалық қазақтардың тарихи отанына репатриациясы. 
Қазақстан тәуелсіздіктің барлық жылдарында этникалық қазақтардың елге 
өз еркімен оралуын ынталандыру саясатын жүргізіп келеді. Репатриант-
тардың көптеп ағылып келуіне қарамастан, бұл секторда этникалық репа-
трианттарды мемлекеттік қолдау шараларының жүйелілігі мен жеткіліксіз 
ұйғарушылықтың болмауына байланысты бірқатар мәселелер сақталуда:

- репатрианттардың еңбек ресурстарына қажеттілігін ескермей, оларды 
ел аймақтарына қоныстандыру;

- әлеуметтік-мәдени айырмашылықтар мен тілдік тосқауыл себебінен орал-
мандардың қазақстандық қоғамға әлеуметтік-мәдени кірігуінің күрделілігі.

3. Ішкі көші-қон процестерін реттеу. Қазақстанда жыл сайын халықтың ішкі 
көші-қон қозғалысы күшейе түсуде. Көші-қон туралы шешім қабылдауға 
әсер ететін негізгі фактор — экономикалық. Адамдар жоғары жалақы 
мен жақсы өмір сүру жағдайларын іздеуде қоныс аударады. Халықтың 
көші-қон ағымында ең көп үлесті елдің оңтүстік аймақтары алады. Халық 
ағынының негізгі аймақтары Алматы және Астана қалалары, Алматы, 
Маңғыстау және Қарағанды облыстары болып табылады. Ішкі көші-қон-
ның басым нысаны ауылдық аймақтардан қалаларға көші-қон болып қала 
береді. Бір жағынан, бұл елдің қалалану процесіне ықпал етеді. Екінші 
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жағынан, қалаларға стихиялық көшу жағымсыз салдарға әкелуі мүмкін. 
Көшіп келген ауыл тұрғындарының біліктілігі көбінесе өте төмен және 
еңбек нарығының талаптарына сәйкес келмейді, бұл жұмыссыздыққа 
немесе заңсыз жұмыспен қамтуға әкеледі. Қалалар мен олардың қала 
маңындағы жерлердің жүйесіз өсуі экологиялық, көлік, тұрғын үй және 
әлеуметтік проблемалардың шиеленісуіне әкеледі. 

Халықтың ұтқырлығының артуымен қатар кейбір жағымсыз тенденциялар 
да байқалды:

- демографиялық теңгерімсіздік күшеюде: елдің солтүстік аймақтарында 
халық саны мен оны қоныстандыру тығыздығы оңтүстік аймақтармен 
салыстырғанда едәуір аз;

-  аймақтық экономикалық теңгерімсіздік байқалады: елдің оңтүстік 
аймақтарында (Алматыны қоспағанда) халықтың шамамен 38%-ы тұрады, 
ал оның жалпы аймақтық өнімдегі үлесі небәрі 17%-ды құрайды;

-  ішкі көші-қон ағындарының ұлғаюы ауылдардың бос қалушылығымен, 
халық санының азаюымен және моноқалалар мен шағын қалаларда 
өнімді жұмыспен қамту проблемаларының шиеленісуімен қатар жүреді;

- нашар басқарылатын көші-қон процестері жекелеген жағдайларда 
көшіп-қонушылардың бір бөлігінің маргиналдануы мен криминализаци-
ясымен қатар жүреді, жергілікті еңбек және тұрғын үй нарықтарындағы 
бәсекелестікті күшейтеді және әлеуметтік шиеленіс ошақтарын туғы-
зады. 

Бұл белгілі бір дәрежеде бұл ішкі көші-қонды басқару жүйесіндегі кемшілік-
терге байланысты:

- ішкі көші-қон ағындарын экономикалық өсудің аймақтық нүктелеріне 
бағыттау жүйесі қабылдаушы аймақтардың ішкі көшіп-қонушыларды 
жұмыспен, тұрғын үймен және т. б. қамтамасыз ету мәселелеріндегі мүм-
кіндіктерін ескерусіз іске асырылады.;

- ішкі мигранттарды есепке алудың жетілдірілген жүйесі жоқ. Қазіргі 
уақытта ішкі көшіп-қонушыларды есепке алу тұрғылықты жері бойынша 
тұрақты не уақытша тіркелген кезде ғана жүзеге асырылады. Бұл ретте 
көптеген азаматтар тіпті меншік құқығында баспанасы болса да тіркел-
меуді қалайды. Көрсетілген тіркеудің жоқтығы үшін жауапкершілікті енгізу 

2017 жылғы қаңтар айынан бастап жағдайды біршама жақсартты, алайда 
ішкі көші-қонды толық есепке алу үшін жеткіліксіз болып шықты. 

Осылайша, Көші-қон саясатының 2017–2021 жылдарға арналған тұжы-
рымдамасы көші-қон процестерін реттеудің мынадай үш мақсатын айқын-
дайды:

1. Экономиканың қажетті жұмыс күшіне қажеттілігін қамтамасыз ету, көші-
қонды елдің әлеуметтік-экономикалық дамуының орта мерзімді және ұзақ 
мерзімді мақсаттары мен міндеттерін шешуге бағындыра байланыстыру.

2. Қазақстан аумағы бойынша халықты қоныстандырудың оңтайлы жүйесін 
қалыптастыру.

3. Көші-қонмен байланысты қатерлер контексінде Қазақстанның ұлттық 
қауіпсіздігін қамтамасыз ету. 

Көрсетілген мақсаттарға қол жеткізу мынадай міндеттерді шешуде көрінеді:

- ел экономикасының қажеттіліктерін қанағаттандыруға, қолайлы инвести-
циялық ахуал жасауға және еңбек ресурстарының сапасын арттыруға 
бағдарланған сыртқы еңбек көші-қонының тиімді жүйесін құру;

- ұлттық топтасуды нығайту және Қазақстан Республикасына келетін этни-
калық оралмандар үшін қолайлы бейімделу және ықпалдасу жағдайларын 
жасау мақсатында Қазақстанның стратегиялық даму жоспарларын ескере 
отырып, этникалық көші-қон саясатын жаңарту;

- заңсыз көші-қонның жолын кесу;

- халықты экономикалық тұрғыдан негізделген қоныстандыру, ел дамуы-
ның аймақтық және демографиялық теңгерімділігін қамтамасыз ету мақ-
сатында ішкі көші-қонды басқарудың тиімді жүйесін құру. 

Көші-қонды басқару жүйесінің түйінді тетіктері мен құралдары айқындалған:

1. Шетелдік жұмыс күшін іріктеу мен пайдаланудың сараланған тетіктерін 
әзірлеу. Сыртқы еңбек көші-қоны мыналарға бағдарланады деп болжануда:

- білім деңгейі жоғары адамдарға артықшылықтар беру және біліктілігі 
жоқ еңбек көшіп-қонушыларды қабылдауды шектеу арқылы білікті 
кадрларды тарту. Шетелдік білікті мамандарды тартудың қолданыстағы 



126  |  ҚАЗАҚСТАН ▪ КЕҢЕЙТІЛГЕН КӨШІ-ҚОН ПРОФИЛІ УКӨШІ-ҚОНДЫ БАСҚАРУ  |  127

квотасы сақталған жағдайда рұқсат беру тетігіне өзгерістер енгізілетін 
болады. Олар біліктілігі төмен шетелдік жұмыскерлер үшін де, білікті 
мамандар үшін де уақытша жұмысқа берілетін болады. Сонымен 
қатар, білікті мамандарды тарту жүйесі айтарлықтай жеңілдетілген. 
Квота жұмыс берушілердің қажеттіліктерін ескере отырып қана емес, 
аймақтардың әлеуметтік-экономикалық дамуының белгіленген көрсет-
кіштеріне, ішкі қоныс аударушылардың аймақтық квоталарына және 
оралмандарды қабылдауға сәйкес қалыптастырылатын болады; 

- тіркелмеген жұмысшы көшіп-қонушылардың санын, оның ішінде 
көшіп- қонушылардың шығу елдерімен халықаралық ынтымақта-
стықты кеңейту арқылы азайту;

- ұлттық еңбек нарығын, оның ішінде — еңбек көшіп-қонушыларын 
медициналық сақтандырумен және ең төменгі жалақыдан төмен емес 
міндетті еңбекақымен қамтамасыз ету арқылы қорғау.

Тұжырымдамада шетелдік мамандардың біліктілік деңгейін бағалау үшін 
балдық жүйені әзірлеу, сондай-ақ рұқсат беру рәсімін автоматтандыру 
туралы мәселе қойылады.

2. Ішкі көші-қонды дамытуға жәрдемдесу және экономиканың қажеттілік-
теріне сәйкес азаматтарды ұтымды орналастыру мақсатында халықтың 
жұмылушылығын қолдау. Ішкі көші-қон қозғалыстарының негізгі бағытта-
рының бірі мемлекет қолдайтын, азаматтардың аймақтық квоталар шең-
берінде еңбек ресурстары артық аймақтардан еңбек ресурстары тапшы 
аймақтарға, оның ішінде — экономикалық әлеуеті төмен ауылдардан 
орта техникалық деңгейдегі кәсіпорындар орналасқан облыстық немесе 
аудандық маңызы бар қалаларға («экономикалық өсу нүктелері») ерікті 
түрде қоныс аударуы (уақытша да, сондай-ақ ұзақ мерзімді негізде де) 
болып қала береді. Нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлік 
бағдарламасы шеңберінде ішкі көшіп-қонушыларды оқыту маңызды мін-
дет болып табылады.

Тұжырымдамада ішкі көші-қонды есепке алу жүйесін жетілдіру, сондай-ақ 
халықтың Қазақстаннан көші-қон жылыстауының және ел аймақтарынан 
көшіп кетуінің динамикасын, құрылымын және себептерін зерделеу бой-
ынша зерттеу жүргізу мәселесі қойылады.

3. Этникалық көші-қонды басқару жүйесін: 

- шетелде тұратын этникалық қазақтарды ұлттық шоғырландыру және 
тарихи отанына қайтару үшін жағдайлар мен ынталандыру жасау 
(Дүниежүзілік қазақтар қауымдастығы және арнайы құрылған мәдени 
орталықтар арқылы, сондай-ақ шетелде тұратын этникалық қазақтар 
үшін Қазақстанның білім беру ұйымдарына түсу үшін квотаны ұлғайту);

- оралмандарға мемлекеттік қолдау көрсетуді елдің үкіметі айқындаған 
аймақтарда тұруға байланыстыру арқылы еңбек ресурстарына мұқтаж 
аймақтарда репатрианттарды орналастыруды ынталандыру, сондай-ақ 
қоныстандыру аймақтарында жұмысқа орналасуға басым құқықты 
қамтамасыз ету;

- оралмандардың бейімделуі мен интеграциясына ықпал ету арқылы 
жетілдіру. Бейімдеу және ықпалдастыру орталықтары ең алдымен 
Қазақстан Үкіметі айқындаған аймақтарда жұмыс істейтін болады, 
олардың қызметіндегі негізгі көңіл репатрианттар мен қоныс ауда-
рушыларды кәсіптік даярлауға және олардың жұмыспен қамтылуына 
жәрдемдесуге бөлінетін болады.

4. Елдің көші-қон заңнамасын бұзушылықтарды анықтауға және жолын кесуге 
бағытталған жедел-профилактикалық іс-шаралар мен арнайы операция-
ларды жандандыру арқылы, оның ішінде заңсыз көші-қонға қарсы іс-қимыл-
дың құқықтық базасын жетілдіру, заңсыз көші-қон фактілерін және онымен 
байланысты теріс салдарларды бақылауды күшейту, олардың алдын алу және 
болғызбау арқылы заңсыз көші-қонға қарсы іс-қимыл жасау; иммиграциялық 
бақылау жүйесін дамыту; шет мемлекеттермен шарттық процесті жалғастыру 
және реадмиссия туралы тиісті келісімдер жасау; заңсыз көші-қон арналарын 
ұйымдастыруға қарсы іс-қимыл жасау; ведомствоаралық өзара іс-қимылды, 
оның ішінде шет мемлекеттердің құзыретті органдарымен заңсыз көші-қонға 
қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша ақпарат алмасуды жетілдіру.

5. Оның негізгі ағындары туралы ақпараттың дұрыстығын арттыру мақса-
тында сыртқы және ішкі көші-қонды мониторингтеу және есепке алу. 
Статистикалық есепке алу мен есептілік жүйесін, көші-қон процестерін 
ақпараттық қамтамасыз етуді жетілдіру көзделеді:

- ЕАЭО елдерінен келетін шетелдік жұмыс күшінің келісілген халықара-
лық статистикалық есебін ұйымдастыру;
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-  маманданбаған қызметкерлердің еңбек қызметіне қатысты шығу 
елдерімен ынтымақтастық туралы келісімдер жасасу, салаларды, олар-
дың жұмыспен қамтылу аймақтарын және олар орындаған жұмыс түр-
лерін көрсете отырып, осындай қызметкерлердің бірыңғай тізілімін 
жасау;

- тартылған білікті шетелдік мамандарды олардың кәсіптерін, олар 
жұмыс істейтін салалар мен кәсіпорындарды және олар орындаған 
жұмыс түрлерін көрсете отырып есепке алу.

Қазақстан Республикасының Көші-қон процестерін реттеу тетігі тиісті 
мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерімен интеграцияланған 
мынадай автоматтандырылған ақпараттық жүйелер: «Шетелдік жұмыс 
күші», «Оралмандар», «Көші-қон полициясы», «Бүркіт» бойынша мақ-
сатты түрде жүзеге асырылатын болады.

Ішкі көшіп-қонушылар бойынша интеграцияланған деректер базасы 
олардың кәсіби құзыреттерін, қоныс аудару бағыттары мен орында-
рын, мемлекеттік қолдау алуды, жұмыспен қамтуды және т. б. көрсететін 
болады деп болжануда.

Тұжырымдама іске асырылу сатысында тұр.

Сонымен қатар, 2017 жылдың жазынан бастап Қазақстанда Қазақстан 
Республикасының туристік саласын дамытудың 2023 жылға дейінгі тұжы-
рымдамасы102 жұмыс істейді. Тұжырымдамада Қазақстандағы негізгі туристік 
ағынды ішкі туристер (2016 жылы барлық келушілердің 82,8%) құрайтыны 
тіркеледі. Шетелдік келушілердің арасында Ресей Федерациясының азамат-
тары басым (2016 жылы шетелдік келушілердің 31,4%), олардың едәуір бөлі-
гін Қытай (7,4 %), Түркия және Америка Құрама Штаттары (5,9%-дан) және 
Германия (4,5%) азаматтары құрайды. Бұл ретте Қазақстанға келушілердің 
жартысынан көбі (51,7 %) елге таза туристік мақсаттармен емес, іскерлік 
және кәсіби мақсаттармен келеді. Осылайша, Тұжырымдамада айтылған-
дай, Қазақстандағы туризм негізінен жергілікті халыққа, сондай-ақ шетелдік 
резиденттердің іскерлік және кәсіби сапарларына сүйенеді. Сонымен қатар, 

102 Қазақстан Республикасының Үкіметі. «Қазақстан Республикасының туристік саласын дамытудың 2023 жылға 
дейінгі тұжырымдамасын бекіту туралы» 2017 жылғы 30 маусымдағы № 406 қаулы// «Әділет» Қазақстан 
Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің ақпараттық-құқықтық жүйесі// adilet.zan.kz/rus/docs/
P1700000406.

Қазақстан туризм индустриясы қарқынды дамып, жаңа жұмыс орындары 
құрылып, төлем балансының құрылымы жақсарып, халықтың әл-ауқаты артып 
келе жатқан бірқатар шет елдер үшін «туристік донор» болып табылады. 

Тұжырымдамаға сәйкес Қазақстанда туризмді дамытуды қиындататын 
негізгі себептерге мыналар жатады:

- туризм орындарында инженерлік, көліктік және әлеуметтік инфрақұрылым-
ның жеткіліксіз дамуы, туристік объектілерге жолдың қиындығы, туристер 
демалатын орындарда сервистің төмен деңгейі;

-  туризм саласында білікті кадрлардың жетіспеушілігі;

-  визалық және көші-қон формальдылықтары;

-  туристік саланы дамытудағы кешенді тәсілді іске асыру үшін мүдделі мем-
лекеттік органдарды үйлестірудің жеткіліксіз деңгейі; 

-  әлсіз маркетинг және брендинг;

- нашар инвестициялық тартымдылық.

Осылайша, Тұжырымдамада «туристік саланы дамыту табиғи-климаттық 
жағдайларды, туристік көрікті жерлерді, қажетті инфрақұрылымды (көліктік, 
авиациялық, теміржол, инженерлік-коммуникациялық, «жұмсақ») қамтитын, 
оның ішінде Қазақстан Республикасының мемлекеттік шекарасы арқылы 
өткізу пункттерін, ойын-сауық орындарын, тамақтану объектілерін және т.б. 
қайта жаңартуды ескере отырып, қазақстандық және шетелдік азаматтар-
дың туристік қызметтерге қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін зор мүмкін-
шіліктерді қамтамасыз ететін» қазіргі заманғы бәсекеге қабілетті туристік 
кешенді құруға тікелей байланысты болғандықтан қазақстандық туризмнің 
әлеуеті толығымен іске асырылмайтыны көз жеткізеді. 

Неғұрлым қолайлы инвестициялық ахуал жасау мақсатында шетелдіктер үшін 
визалық режимді ырықтандыру жалғасуда. Экономикалық дамыған 48 елдің 
азаматтары үшін бір айға бір мәртелік виза беру рәсімі жеңілдетілді. 45 мем-
лекеттің азаматтары, оның ішінде ЭЫДҰ және Еуропалық Одақ мүшелері 
Қазақстанға отыз күнге дейінгі мерзімге визасыз кіруге құқылы. Қазақстан 
жиырма елмен визасыз режим туралы екіжақты келісімдерге қол қойды.

Тұжырымдама іске асырылу сатысында.

http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1700000406
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1700000406
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3.2 НОРМАТИВТІК-ҚҰҚЫҚТЫҚ БАЗА 
(ҰЛТТЫҚ ЖӘНЕ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ 
ДЕҢГЕЙ)

3.2.1  ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ДЕҢГЕЙ 

Қазақстан Республикасының Конституциясына сәйкес (4-бап, 3-тармақ) 
«Республика бекіткен халықаралық шарттардың республика заңдарынан 
басымдығы болады. Қазақстан қатысушысы болып табылатын халықаралық 
шарттардың Қазақстан Республикасының аумағында қолданылу тәртібі мен 
талаптары Республиканың заңнамасында айқындалады». 

БҰҰ мүшесі бола отырып және осы ұйымның Жарғысының мақсаттарын 
қолдай отырып, Қазақстан 1948 жылғы 10 желтоқсандағы адам құқықта-
рының жалпыға бірдей декларациясының ережелерін103 бөліседі, онда әр 
адамның «әр мемлекеттің ішінде жүріп-тұруға және өз қалауынша тұратын 
жерін таңдауына құқығы бар», сондай-ақ «әр адам кез келген елден, соның 
ішінде өзінің туған елінен, басқа елге қоныс аударуға және өз еліне қайта 
оралуға құқылы» (13-бап). Декларацияда сондай-ақ әр адамның «қуғынға 
ұшыраған жағдайда, басқа елдерден баспана іздеп және сол баспананы пай-
далануға құқығы бар» деп жазылған (14-бап). Алайда, осы құжат, декларация 
сияқты, өзінің мәртебесі бойынша орындауға міндетті болып табылмайтын-
дықтан, ол Қазақстанға қандай да бір міндеттемелер жүктемейді және елдің 
құқықтық жүйесінің жұмыс істеу мәнмәтінін ғана қалыптастырады. 

Қазақстан Республикасы 1998 жылғы желтоқсаннан бастап халықаралық 
қоғамдастық алдында босқындарға қатысты міндеттемелерді өзіне алып, 
Босқындардың мәртебесі туралы 1951 жылғы Конвенцияға және оның 1967 
жылғы хаттамасына104 ресми түрде қосылды. Бірінші кезекте, бұл жіберілмеу 

103 БҰҰ. 1948 жылғы 10 желтоқсандағы адам құқықтарының жалпыға бірдей декларациясы // БҰҰ ресми 
сайты // www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml.

104 Қазақстан Республикасы. «Қазақстан Республикасының босқындар мәртебесі туралы конвенцияға және 
босқындардың мәртебесіне қатысты хаттамаға қосылуы туралы» 1998 жылғы 15 желтоқсандағы № 317-
I заң»// «Әділет» Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің ақпараттық-құқықтық 
жүйесі// adilet.zan.kz/rus/docs/Z980000317_.

қағидаты, рәсімге қолжетімділік, хабардарлық, шешімге шағымдану мүмкін-
дігі және істі қарау және апелляция мерзіміне тіркеуді ұсыну. 

Қазақстан 2018 жылғы қауіпсіз, ретке келтірілген және заңды көші-қон туралы 
Жаһандық шартқа105 — көші-қон саласындағы оның барлық аспектілеріндегі 
ынтымақтастық тетігі туралы негіздемелік құжатқа қол қоюшы болып табылады. 
Шарт көші-қонды өркендеу, жаңа идеялардың таралуы және жаһанданған әлемде 
тұрақты даму факторларының бірі ретінде түсінуден, егер көші-қон қауіпсіз, рет-
телген және заңды болса, жоспар бойынша және ерікті түрде жасалса, сондай-ақ 
көші-қонның оң әсерін оны реттеу процестерін жетілдіру арқылы оңтайлан-
дыруға болады деген пікірден туындайды. «Шығарған, транзит және баратын 
елдердегі жеке адамдар мен қауымдастықтар үшін қауіптер мен проблемаларды 
жою кезінде көші-қонның жалпы пайдасын оңтайландыру үшін кешенді тәсіл 
қажет» деп көрсетілген. Адам құқықтары саласындағы халықаралық нормалар 
мен стандарттарға негізделген құжат мемлекеттердің көші-қон циклінің барлық 
кезеңдерінде олардың мәртебесіне қарамастан барлық көшіп-қонушылардың 
құқықтарын тиімді сақтауға, қорғауға және орындауға бағытталған. 

Сонымен бірге, Қазақстан осы уақытқа дейін тұтастай БҰҰ шеңберінде 
(1990 жылғы барлық еңбекші көшіп-қонушылар мен олардың отбасы мүше-
лерінің құқықтарын қорғау туралы халықаралық конвенция106), сондай-ақ 
Халықаралық еңбек ұйымы шеңберінде (1949 жылғы көшіп-қонушы қызмет-
керлер туралы конвенция107 және Көші-қон саласындағы теріс пайдаланулар 
туралы және 1975 жылғы мүмкіндіктер және өтінімдер теңдігін қамтамасыз 
ету туралы конвенция108) қабылданған, елдің еңбекші көшіп-қонушыларға 
қатынасын айқындайтын бірқатар халықаралық келісімдерге қосылмаған. 
Бұл көбінесе күні кешегі уақытқа дейін Қазақстан еңбекші көшіп-қонушы-
лар үшін ең алдымен қабылдаушы ел болғандығымен және өз аумағында 
жүрген шетелдіктерге қатысты өзіне маңызды әлеуметтік және экономика-
лық міндеттемелер алуға мүдделі болмағандығымен түсіндіріледі. 

105 БҰҰ. 2018 жылғы 10-11 желтоқсандағы қауіпсіз, ретке келтірілген және заңды көші-қон туралы жаһандық 
шарт // БҰҰ ресми сайты // undocs.org/ru/A/CONF.231/3.

106 БҰҰ. 1990 жылғы 18 желтоқсандағы барлық еңбекші-мигранттар мен олардың отбасы мүшелерінің 
құқықтарын қорғау туралы халықаралық конвенция// БҰҰ ресми сайты // www.un.org/ru/documents/decl_
conv/conventions/migrant.shtml.

107 МОТ. Migration for Employment Convention (Revised), C97, 8 June 1949// ILO official cite// www.ilo.org/dyn/
normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C097.

108 МОТ. Migrant Workers (Supplementary Provisions), C143, 4 June 1975// ILO official cite// www.ilo.org/dyn/
normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C143:NO.

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml
http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z980000317_
http://undocs.org/ru/A/CONF.231/3
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/migrant.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/migrant.shtml
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C097
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C097
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C143:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C143:NO
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Қазақстан Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығы (ТМД) шеңберінде әзірленген 
және көшіп-қонушыларға қатысты мемлекеттік ұстанымды айқындайтын 
бірқатар аймақтық халықаралық құжаттарға қол қоюшы болып табылады. 
Олардың арасында:

Еңбек көші-қоны және еңбекші көшіп-қонушыларды әлеуметтік қорғау сала-
сындағы ынтымақтастық туралы 1994 жылғы 15 сәуірдегі ТМД келісімі.109 

Келісім ТМД мемлекеттерінің бірінің аумағында тұрақты тұратын және өзінің 
еңбек қызметін ТМД-ның басқа мемлекетінің аумағында жүзеге асыратын 
адамдардың, сондай-ақ олардың отбасы мүшелерінің еңбек қызметі және 
әлеуметтік қорғау саласындағы ынтымақтастықтың негізгі бағыттарын рет-
тейді. Келісім «еңбекші көшіп-қонушы (немесе қызметкер)» деген ұғымды 
енгізеді, ол жұмысқа орналасқан елде заңды негізде ақы төленетін қызметпен 
айналысатын, шығу елінің аумағында тұрақты тұратын адам деп түсініледі 
(2-бап). Келісімге сәйкес қатысушы елдер дипломдарды, білім туралы куәлік-
терді, атақ, разряд, біліктілік беру туралы құжаттарды және еңбек қызметін 
жүзеге асыру үшін қажетті басқа да құжаттарды, сондай-ақ қызметкердің 
еңбек өтілін (заңдастырусыз) таниды (4-бап). Еңбекші көшіп-қонушылар, 
егер арнайы келісімде өзгеше көзделмесе, жұмысқа орналастырушы елдің 
аумағында қолданылатын заңнамаға сәйкес әлеуметтік сақтандыруды және 
әлеуметтік қамсыздандыруды (зейнетақыдан басқа) пайдаланады. Еңбекші 
көшіп-қонушыларға медициналық қызмет көрсету жұмысқа орналасты-
рушы елдің жұмыс берушісі (жалдаушысы) есебінен оның азаматтарымен 
бірдей деңгейде жүзеге асырылады (10-бап). 

ТМД-ға қатысушы мемлекеттердің азаматтарына медициналық көмек көр-
сету туралы 1997 жылғы 27 наурыздағы келісім110. 

109 Қазақстан Республикасы. «1994 жылғы 15 сәуірдегі еңбек көші-қоны және еңбекші-мигранттарды 
әлеуметтік қорғау саласындағы ынтымақтастық туралы келісімге өзгерістер мен толықтырулар енгізу 
туралы хаттаманы ратификациялау туралы» 2007 жылғы 19 желтоқсандағы № 12-IV заң// «Әділет» 
Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің ақпараттық-құқықтық жүйесі// adilet.zan.kz/
rus/docs/Z070000012_.

110 Қазақстан Республикасының Үкіметі. «ТМД-ға қатысушы мемлекеттердің азаматтарына медициналық 
көмек көрсету туралы келісімді және медициналық қызметтер көрсету тәртібі бөлігінде ТМД-ға қатысушы 
мемлекеттердің азаматтарына медициналық көмек көрсету туралы келісімді іске асыру тетігі туралы 
хаттаманы бекіту туралы» 2000 жылғы 29 ақпандағы № 320 қаулы// «Әділет» Қазақстан Республикасының 
нормативтік құқықтық актілерінің ақпараттық-құқықтық жүйесі// adilet.zan.kz/rus/docs/P000000320_.

Келісімге сәйкес болу мемлекетінің азаматтары болып табылмайтын ТМД 
мемлекеттерінің азаматтарына барлық емдеу мекемелерінде жедел және 
кезек күттірмейтін медициналық көмек науқастың өміріне немесе айна-
ласындағылардың денсаулығына қауіп төндіретін кенеттен болған жіті 
жай-күйлер мен аурулар, жазатайым оқиғалар, уланулар, жарақаттар, босану 
және жүктілік кезеңіндегі кезек күттірмейтін жай-күйлер кезінде медицина-
лық сақтандыру полисінің болуына немесе болмауына қарамастан кедергісіз 
және қажетті көлемде берілуге тиіс (2-бап). Жоспарлы медициналық көмек 
ақылы негізде көрсетіледі (4-бап). 

2008 жылғы 14 қарашадағы ТМД-ға қатысушы мемлекеттердің еңбекші-ми-
гранттары мен олардың отбасы мүшелерінің құқықтық мәртебесі туралы 
конвенция111. 

Конвенция ұғымдарды енгізеді:

- еңбекші-мигрант — ТМД елдерінің бірінің азаматы немесе ТМД 
елдерінің бірінің аумағында тұрақты тұратын, өзі азаматы болып табыл-
майтын және тұрақты тұрмайтын басқа ТМД елінің аумағында заңды 
түрде тұратын және заңды негізде ақысы төленетін еңбек қызметімен 
айналысатын азаматтығы жоқ адам;

- шекара маңындағы еңбекші — ТМД-ның бір елінің шекара маңындағы 
аумағында жұмыс істейтін және аптасына кемінде бір рет қайта орала-
тын, басқа ТМД елінің шекара маңы аумағында өзінің тұрақты тұратын 
жерін сақтайтын еңбекші-мигрант. 

Конвенция қауіпсіз еңбек жағдайларына құқық; тең дәрежелі жұмыс үшін 
бірдей сыйақы; зейнеткерліктен басқа, әлеуметтік қамсыздандыру (әлеумет-
тік сақтандыру); өндірістегі жазатайым оқиғалардан және кәсіптік аурулар-
дан міндетті әлеуметтік сақтандыру; өндірістегі жазатайым оқиға немесе 
кәсіптік ауру салдарынан өмірі мен денсаулығына келтірілген зиянды өтеу) 
сияқты еңбекші көшіп-қонушылардың негізгі құқықтарын да (7-бап), еңбек 
қызметі саласындағы құқықтарды да (6-бап) тіркейді. 

111 Қазақстан Республикасы. «Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығына қатысушы мемлекеттердің еңбекші-мигранттары 
мен олардың отбасы мүшелерінің құқықтық мәртебесі туралы конвенцияны ратификациялау туралы» 
2009 жылғы 31 желтоқсандағы № 235-IV заң// «Әділет» Қазақстан Республикасының нормативтік 
құқықтық актілерінің ақпараттық-құқықтық жүйесі// adilet.zan.kz/rus/docs/Z090000235_.

http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z070000012_
http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z070000012_
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P000000320_
http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z090000235_
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Көші-қон процестері Беларусь, Қазақстан және Ресей Федерациясының 
Кеден одағы шеңберінде жасалған бірқатар келісімдермен, мысалы — Оған 
сәйкес тараптар заңсыз еңбек көші-қонына қарсы іс-қимыл жөніндегі келісіл-
ген саясатты әзірлеу және іске асыру саласында, сондай-ақ заңсыз еңбекші 
көшіп-қонушыларға, заңсыз еңбек көші-қонын ұйымдастыратын немесе 
оған жәрдем көрсететін жеке және заңды тұлғаларға қатысты келісілген 
шараларды жүзеге асыруда өзара іс-қимыл жасайтын 2010 жылғы үшінші 
елдерден келген заңсыз еңбек көші-қонына қарсы іс-қимыл жөніндегі ынты-
мақтастық туралы келісіммен112 реттеледі (3-бап). 

Сондай-ақ Қазақстан 1998 жылғы 24 қарашадағы Беларусь Республикасы-
ның, Қазақстан Республикасының, Қырғыз Республикасының және Ресей 
Федерациясының азаматтарына жедел және шұғыл медициналық көмек 
алуда тең құқықтарды өзара беру туралы келісімге113 қол қоюшы болып 
табылады, оған сәйкес Келісімге мүше мемлекеттердің еңбекшілеріне меди-
циналық қамтамасыз етуге және жедел және шұғыл медициналық көмек 
көрсетуге кепілдік беріледі.

2014 жылғы 29 мамырдағы Еуразиялық экономикалық одақ туралы шарт114 

Еңбекші көшіп-қонушылардың жағдайын анықтау тұрғысынан қазіргі 
уақытта 2014 жылғы 29 мамырдағы Еуразиялық экономикалық одақ туралы 
шарт, атап айтқанда, XXVI «Еңбек көші-қоны» бөлімі шешуші болып табы-
лады. Шарт (96-бап) ұғымдарды бекітеді:

- мүше мемлекеттің еңбекшісі — мүше мемлекеттің азаматы болып табы-
латын, өзі азаматы болып табылмайтын және онда тұрақты тұрмайтын, 
жұмысқа орналастырушы мемлекеттің аумағында заңды түрде болатын 
және заңды негізде еңбек қызметін жүзеге асыратын адам;

112 Қазақстан Республикасы. «Үшінші мемлекеттерден келген заңсыз еңбек көші-қонына қарсы іс-қимыл 
жөніндегі ынтымақтастық туралы келісімді ратификациялау туралы» 2011 жылғы 28 маусымдағы № 445-IV заң// 
«Әділет» Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің ақпараттық-құқықтық жүйесі// 
adilet.zan.kz/rus/docs/Z1100000445.

113 Қазақстан Республикасының Үкіметі. «Беларусь Республикасының, Қазақстан Республикасының, Қырғыз 
Республикасының және Ресей Федерациясының азаматтарына жедел және шұғыл медициналық көмек 
алуда тең құқықтарды өзара беру туралы келісімді бекіту туралы» 1999 жылғы 30 шілдедегі № 1081 қаулы// 
«Әділет» Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің ақпараттық-құқықтық жүйесі// 
adilet.zan.kz/rus/docs/P990001081_.

114 Республика Казахстан. Закон от 14 октября 2014 года № 240-V ЗРК «О ратификации Договора 
о Евразийском экономическом союзе»// Информационно-правовая система нормативно-правовых актов 
Республики Казахстан «Әділет»// adilet.zan.kz/rus/docs/Z1400000240.

- әлеуметтік қамсыздандыру (әлеуметтік сақтандыру) — уақытша еңбекке 
жарамсыздығы жағдайы мен ана болуына байланысты міндетті әлеумет-
тік сақтандыру, өндірістегі жазатайым оқиғалар мен кәсіптік аурулардан 
міндетті әлеуметтік сақтандыру және міндетті медициналық сақтандыру. 

Шартқа сәйкес (97-бап) кез келген мүше мемлекеттің жұмыс берушілері 
ұлттық еңбек нарығын қорғау жөніндегі шектеулерді ескермей, ЕАЭО-ға 
мүше басқа мемлекеттердің еңбекшілерін еңбек қызметін жүзеге асыруға 
тартуға құқылы. Бұл ретте мұндай еңбекшілерге жұмысқа орналастырушы 
мемлекетте еңбек қызметін жүзеге асыруға рұқсат алу талап етілмейді. 
Сондай-ақ, ЕАЭО-ға мүше мемлекеттердің білім беру ұйымдары берген 
білім туралы құжаттарды оларды тану рәсімдерін жүргізбей-ақ өзара тану 
тіркеледі. Білім туралы құжаттарды тану рәсімі жүргізілуі мүмкін педаго-
гикалық, заңдық, медициналық және фармацевтикалық қызмет ерекше 
жағдайлар болып табылады. Еңбекшінің және оның отбасы мүшелерінің 
жұмысқа орналастырушы мемлекеттің аумағында уақытша болу (тұру) 
мерзімі еңбекшінің жұмыс берушімен жасасқан еңбек немесе азамат-
тық-құқықтық шартының қолданылу мерзімімен айқындалады. Еңбек қыз-
метін жүзеге асыру немесе басқа мүше мемлекеттің аумағына жұмысқа 
орналасу мақсатында келген ЕАЭО-ға мүше мемлекеттің азаматтары және 
отбасы мүшелері кірген күнінен бастап 30 тәулік бойы тіркеу (есепке қою) 
міндетінен босатылады. 

Шарт ЕАЭО-ға мүше мемлекет еңбекшісінің құқықтары мен міндеттерін 
(98-бап), оның ішінде осы еңбекшілер мен олардың отбасы мүшелерін 
әлеуметтік қамсыздандыру (зейнеткерліктен басқа) жұмысқа орналасты-
рушы мемлекеттің азаматтары сияқты шарттарда және тәртіппен жүзеге 
асырылатындығын бекітеді. Сондай-ақ, еңбекшілер мен олардың отбасы 
мүшелерінің жедел медициналық көмек (төтенше және шұғыл түрде) 
және өзге де медициналық көмек алу құқығы бекітіледі. Мүше мемлекет 
еңбекшісінің жұмысқа орналастырушы мемлекеттің аумағында онымен 
бірге тұратын балаларының мектепке дейінгі мекемелерге баруға және 
білім алуға құқығы бар. 

Сондай-ақ, Қазақстан еңбек мигранттарын әлеуметтік қорғауды реттейтін 
екі жақты келісімдерге ие, мысалы, Қазақстан Республикасының Үкіметі мен 
Әзірбайжан Республикасының Үкіметі арасындағы Қазақстан Республика-
сының аумағында уақытша жұмыс істейтін Әзірбайжан Республикасының 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1100000445
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азаматтары мен Әзірбайжан Республикасының аумағында уақытша жұмыс 
істейтін Қазақстан Республикасының азаматтарының еңбек қызметі және 
оларды әлеуметтік қорғау туралы келісім.115 

3.2.2  ҰЛТТЫҚ ДЕҢГЕЙ 

Қазақстан Республикасының Көші-қон туралы заңнамасы Қазақстан Респу-
бликасының Конституциясына негізделеді және оған сәйкес ел азамат-
тары мен шетелдіктердің негізгі құқықтары мен міндеттерін, олардың ел 
аумағында болу және жүріп-тұру, Қазақстанға келу және одан кету тәртібін 
айқындайды.

Қазақстан Республикасы Конституциясының 21-бабына116 сәйкес ел 
аумағында заңды түрде жүрген әрбір адам «заңда көрсетілгеннен басқа 
реттерде, оның аумағында еркін жүріп-тұруға және тұрғылықты мекенді 
өз қалауынша таңдап алуға құқығы бар». Сондай-ақ, әркімнің Қазақстан-
нан тыс жерлерге кету құқығы, ал ел азаматтары үшін елге кедергісіз оралу 
құқығы бекітіледі. Қазақстан аумағындағы шетел азаматтарының мәселесі 
12-бапта қозғалады, оған сәйкес шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдар 
елде «егер Конституцияда, заңдарда және халықаралық шарттарда өзгеше 
көзделмесе, азаматтар үшін белгіленген құқықтар мен бостандықтарды пай-
даланады, сондай-ақ міндеттерді атқарады». 

Көші-қон процестерін реттейтін Қазақстанның негізгі заңнамалық актісі 
Халықтың көші-қон саласындағы қатынастарды реттейтін, көші-қон про-
цестерінің құқықтық, экономикалық және әлеуметтік негіздерін айқындай-
тын «Халықтың көші-қоны туралы»117 Заң болып табылады. Заңға сәйкес 
Қазақстанның халықтың көші-қоны саласындағы мемлекеттік саясаты бір 

115 Қазақстан Республикасының Үкіметі. «Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Әзірбайжан Республикасының 
Үкіметі арасындағы Қазақстан Республикасының аумағында уақытша жұмыс істейтін Әзірбайжан Республикасы  
азаматтарының және Әзірбайжан Республикасының аумағында уақытша жұмыс істейтін Қазақстан 
Республикасы азаматтарының еңбек қызметі және әлеуметтік қорғау туралы келісімді бекіту туралы» 
2000 жылғы 26 шілдедегі № 1123 қаулы// «Әділет» Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық 
актілерінің ақпараттық-құқықтық жүйесі// adilet.zan.kz/rus/docs/P000001123_.

116 Қазақстан Республикасы. Конституция (1995 жылғы 30 тамызда республикалық референдумда қабылданған)// 
«Әділет» Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің ақпараттық-құқықтық жүйесі// 
adilet.zan.kz/rus/docs/K950001000_.

117 Қазақстан Республикасы. 2011 жылғы 22 шілдедегі № 477-IV «Халықтың көші-қоны туралы» заң»// 
«Әділет» Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің ақпараттық-құқықтық жүйесі// 
adilet.zan.kz/rus/docs/Z1100000477.

жағынан Қазақстан Республикасының Конституциясына, заңдарға және 
халықаралық шарттарға сәйкес көшіп-қонушылардың құқықтары мен 
бостандықтарын тану және оларға кепілдік беру, екінші жағынан ұлттық 
мүдделерді қорғау мен ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету сияқты қағидат-
тарды қоса атқаруға құрылады. Осылайша, саясат жеке адамның, қоғамның 
және мемлекеттің мүдделерін үйлестіруге бағытталған және мемлекеттің 
иммиграцияның әртүрлі түрлерін реттеуге сараланған көзқарасын білдіреді 
(4-бап). 

Халықтың көші-қоны саласындағы мемлекеттік саясаттың негізгі міндеттері 
ретінде (4-бап):

- мигранттардың құқықтары мен бостандықтарын қорғау;

-  аймақтардың демографиялық және әлеуметтік-экономикалық даму мүдде-
лерін ескере отырып, оралмандарды ұтымды орналастыруды ұйымдастыру;

-  жоғары білікті шетелдік жұмыс күшін тарту;

-  шетелдік жұмыс күшін тартуды квоталау арқылы ішкі еңбек нарығын қорғау;

-  Қазақстанның халықаралық еңбек нарығына кірігуін қамтамасыз ету; 

-  ішкі көші-қон ағындарын оңтайландыру, көшіп-қонушылардың ел аумағы 
бойынша ұтымды қоныстануын қамтамасыз ету;

-  шетелде тұратын бұрынғы отандастармен және этникалық қазақтармен, 
оның ішінде мәдени ынтымақтастық және ақпараттық қамтамасыз ету 
саласындағы өзара қарым-қатынастарды қолдау және дамыту;

-  этникалық қазақтардың тарихи Отанына қоныс аударуына жәрдемдесу;

- көші-қон процестерін реттеу, заңсыз көшіп келудің алдын алу және 
жолын кесу саласындағы халықаралық ынтымақтастық белгіленген.

Заң иммиграцияның бес түрін (3-бап):

- тарихи отанына оралу мақсатында;

-  отбасын қауыштыру мақсатында;

-  білім алу мақсатында;

-  еңбек қызметін жүзеге асыру мақсатында;

- гуманитарлық және саяси себептер бойынша белгілейді. 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/P000001123_
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Бұл ретте, 5-бапқа сәйкес, егер Конституцияда, заңдарда және халықара-
лық шарттарда өзгеше көзделмесе, көшіп келушілер Қазақстан азаматтары 
үшін белгіленген құқықтар мен бостандықтарды пайдаланады. Олардың 
білім алуға, медициналық және әлеуметтік көмекке, көшіп келушілердің келуі 
үшін ашық ел аумағы бойынша еркін жүріп-тұруға; Қазақстан заңнамасында 
белгіленген тәртіппен тұрғылықты жерін еркін таңдауға құқығы бар және 
кейбір басқа да құқықтары бар. Көшіп келушілер Қазақстанның заңнамасын, 
оның ішінде ел аумағына келудің, кетудің және онда болудың белгіленген 
тәртібін сақтауға міндетті. 

Заңға сәйкес эмигранттардың екі тобы (54-бап):

- басқа мемлекетке тұрақты тұру үшін кететін азаматтар;

- басқа мемлекетке уақытша тұру үшін кететін азаматтар ерекшеленеді.

Бұл ретте Қазақстаннан уақытша тұруға кету тіпті регламенттелмейді, ал 
тұрақты тұрғылықты тұруға кету ішкі істер органдары кетуге арналған 
құжаттарды ресімдегеннен кейін жүзеге асырылады (55-бап). 

Заң ішкі көшіп-қонушыларды екі топқа бөледі (50-бап):

- Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындаған аймақтарға өз еркімен 
қоныс аударатындар;

- өзінің ерік қалауымен өз бетінше қоныс аударушылар.

Ішкі көшіп-қонушылардың (51-бап):

- Қазақстан аумағында еркін жүріп-тұруға және тұрғылықты жерін еркін 
таңдауға;

- тұрғылықты жерінен немесе уақытша болатын (тұратын) жерінен 
мәжбүрлі түрдеқоныс аудартудан қорғалуға;

- жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің белсенді шараларына қатысуға;

- жұмысқа орналасуда жәрдем көрсетілуге құқығы бар. 

Ішкі көшіп-қонушылар Қазақстан аумағында тұрғылықты жері және уақытша 
болатын (тұратын) жері бойынша тіркелуге міндетті.

Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын аймақтарға ішкі көші-
қонды қолдау үшін халықтың көші-қоны мәселелері жөніндегі уәкілетті 
органның ұсынуы бойынша Үкімет белгілейтін қоныс аударушылардың 
аймақтық квотасы енгізіледі (52-бап). Қоныс аударушыларды қабылдаудың 
аймақтық квотасына енгізілген азаматтарға жұмыспен қамтуға жәрдемдесу-
дің белсенді шараларына қатысушылар үшін көзделген мемлекеттік қолдау 
көрсетіледі (53-бап). 

2020 жылғы мамырда заңнамалық актілерге тарихи отанына оралған этни-
калық қазақтардың белгілерін өзгертуге байланысты түзетулер енгізілді. 
«Оралман» (қайтып келуші, репатриант) терминінің орнына «қандас» 
(рулас) ұғымы енгізілді.118 Бұл шешім баяндамада қарастырылған кезеңнің 
(2014–2019 жылдар) шеңберінен шыққандықтан, ол баяндамада қолданы-
латын терминологияда көрініс таппады. 

Иммиграцияны реттеуде «Шетелдіктердің құқықтық жағдайы туралы» Заң119 
да маңызды. Заң (4-бап) Қазақстан аумағында жүрген шетелдіктер мен аза-
маттығы жоқ адамдарды екі топқа бөлуді енгізеді: (1) Қазақстанда тұрақты 
тұратындар (тиісті рұқсат және тұрақты тұру құқығына құжат алған, оларды 
берудің міндетті шарты Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын 
тәртіппен және мөлшерде төлем қабілеттілігін растау болып табылады) 
және (2) уақытша болатындар. 3-бапқа сәйкес «Қазақстан Республикасын-
дағы шетелдіктер Қазақстан Республикасының Конституциясында, заңда-
рында және халықаралық шарттарында белгіленген барлық құқықтар мен 
бостандықтарға ие, сондай-ақ оларға барлық міндеттер жүктеледі». 

Көшіп-қонушыларды жұмыспен қамту тұрғысынан негізгі «Халықты 
жұмыспен қамту туралы» Заң120 болып табылады. Заңның 2-бабына сәйкес 
Қазақстанның Халықты жұмыспен қамту саласындағы мемлекеттік саясаты 
толық, өнімді және еркін таңдап алынған жұмыспен қамтуды қамтамасыз 

118 Қазақстан Республикасы. «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне көші-қон процестерін  
реттеу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2020 жылғы 13 мамырдағы 
№ 327-VІ заң// «Әділет» Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің ақпараттық-құқықтық 
жүйесі// adilet.zan.kz/rus/docs/Z2000000327.

119 Қазақстан Республикасы. «Шетелдіктердің құқықтық жағдайы туралы» 1995 жылғы 19 маусымдағы 
№ 2337 заң// «Әділет» Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің ақпараттық-құқықтық 
жүйесі// adilet.zan.kz/rus/docs/U950002337_.

120 Қазақстан Республикасы. «Халықты жұмыспен қамту туралы» 2016 жылғы 6 сәуірдегі № 482-V ҚРЗ Заңы// 
«Әділет» Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің ақпараттық-құқықтық жүйесі// 
adilet.zan.kz/rus/docs/Z1600000482.

http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z2000000327
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http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1600000482


140  |  ҚАЗАҚСТАН ▪ КЕҢЕЙТІЛГЕН КӨШІ-ҚОН ПРОФИЛІ УКӨШІ-ҚОНДЫ БАСҚАРУ  |  141

етуге бағытталған. Оның құралдарының бірі адамдарды жұмысқа орнала-
стыру үшін жаңа тұрғылықты жеріне ерікті түрде қоныс аударуға жәрдемде-
суге арналған халықты жұмыспен қамту орталықтары арқылы еңбек делдал-
дығын ұйымдастыру болып табылады (24-бап):

- бір облыс шегінде — мемлекеттік тұрғын үй қорынан тұрғын үй бөлу 
және тұрақты жұмыс орнына жұмысқа орналасу мүмкін болған кезде эко-
номикалық әлеуеті төмен ауылдардан облыстық немесе аудандық маңызы 
бар қалаларға;

- Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын аймақтарға қоныс ауда-
рушылар мен оралмандарды қабылдаудың аймақтық квоталары шеңберінде. 

Ерікті түрде қоныс аударушы адамдарды мемлекеттік қолдау мыналарды:

- адамдар мен олардың отбасы мүшелеріне көшуге және тұрғын үйді 
жалдау (жалға алу) және коммуналдық қызметтерге ақы төлеу бойынша 
шығыстарды өтеуге субсидиялар беруді;

- тұрғын үй, қызметтік тұрғын үй немесе жатақханалардан бөлме беруді;

- жұмыс берушінің қажеттілігі болған кезде кәсіптік оқытуды;

- жаңа тұрғылықты жерде жұмысқа орналасуға жәрдемдесуді қамтиды.

Заң ішкі еңбек нарығын қорғау мақсатында енгізілетін шетелдік жұмыс күшін 
тартуға арналған квота (32-бап), жұмыс берушілердің шетелдік жұмыс күшін 
тартуы (33-бап), шетелдіктердің өз бетінше жұмысқа орналасу шеңберінде 
еңбек қызметін жүзеге асыруы (35-бап) сияқты шетелдіктердің еңбегін қол-
дану мәселелерін реттейді. Шетелдік жұмыс күшін тартуға арналған квота 
дербес білім беру ұйымдарында, инвестициялық басым жобаларды іске 
асыратын, экономиканың басым салаларында (экономикалық қызмет түр-
лерінде) сұранысқа ие кәсіптер бойынша өз бетінше жұмысқа орналасу 
үшін келетін ұйымдарда жұмыс істейтіндерге қолданылмайды. 

«Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру туралы» Заң121 азаматтар-
дың денсаулығын сақтауға конституциялық құқығын іске асыру үшін міндетті 
әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде туындайтын қоғамдық қаты-

121 Қазақстан Республикасы. «Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру туралы» 2015 жылғы 
16 қарашадағы № 405-V заң// «Әділет» Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің 
ақпараттық-құқықтық жүйесі// adilet.zan.kz/rus/docs/Z1500000405.

настарды реттейді. 2-бапқа сәйкес «Қазақстан Республикасының аумағында 
тұрақты тұратын шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдар, сондай-ақ 
оралмандар, егер осы Заңда өзгеше көзделмесе, Қазақстан Республикасы-
ның азаматтарымен бірдей міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру 
жүйесіндегі құқықтарды пайдаланады және міндеттерді атқарады». 

5-бапқа сәйкес міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесіндегі 
медициналық көмекке өтініш берген айдың алдындағы соңғы күнтізбелік он 
екі ай үшін кемінде екі ай ішінде аударымдар (жарналар) төлеу жүзеге асы-
рылған азаматтардың құқығы бар. 7-бап міндетті әлеуметтік медициналық 
сақтандыру жүйесінде:

- алғашқы медициналық-санитариялық көмекті және алғашқы медицина-
лық-санитариялық көмек маманының және бейінді мамандардың жол-
дамасы бойынша консультациялық-диагностикалық көмекті қамтитын 
амбулаториялық-емханалық көмек (әлеуметтік мәні бар аурулар, уәкілетті 
орган айқындайтын тізбе бойынша айналасындағыларға қауіп төндіретін 
аурулар кезіндегі медициналық көмекті қоспағанда); 

- стационарлық көмек (уәкілетті орган айқындайтын тізбе бойынша әле-
уметтік мәні бар аурулар, айналасындағыларға қауіп төндіретін аурулар 
кезіндегі медициналық көмекті қоспағанда) — уәкілетті орган айқындай-
тын емдеуге жатқызу жағдайларының жоспарланған саны шеңберінде 
бастапқы медициналық-санитариялық көмек маманының немесе меди-
циналық ұйымның жолдамасы бойынша;

- алғашқы медициналық-санитариялық көмек маманының немесе медици-
налық ұйымның жолдамасы бойынша стационарды алмастыратын көмек 
(уәкілетті орган айқындайтын тізбе бойынша әлеуметтік мәні бар ауру-
лар, айналасындағыларға қауіп төндіретін аурулар кезіндегі медициналық 
көмекті қоспағанда);

- жоғары технологиялық медициналық қызметтер. 

Иммигранттарды әлеуметтік қорғау саласы «Халық денсаулығы және ден-
саулық сақтау жүйесі туралы» Кодекспен де реттеледі.122 Кодекстің 34-бабы 
Қазақстан Республикасының азаматтарына және оралмандарға бюджет 

122 Қазақстан Республикасы. «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2009 жылғы 
18 қыркүйектегі № 193-IV Кодекс// Ин «Әділет» Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық 
актілерінің ақпараттық-құқықтық жүйесі// adilet.zan.kz/rus/docs/K090000193_.

http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1500000405
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қаражаты есебінен ұсынылатын тегін медициналық көмектің кепілдік беріл-
ген көлемін айқындайды. Оған мыналар кіреді:

- жедел медициналық көмек және санитарлық авиация;

- амбулаториялық-емханалық көмек (алғашқы медициналық-санитариялық 
көмек және алғашқы медициналық-санитариялық көмек маманының 
және бейінді мамандардың жолдамасы бойынша консультациялық-диа-
гностикалық көмек);

- уәкілетті орган айқындайтын емдеуге жатқызу жағдайларының жоспар-
ланған саны шеңберінде алғашқы медициналық-санитариялық көмек 
маманының немесе медициналық ұйымның жолдамасы бойынша, шұғыл 
айғақтар бойынша — жолдаманың бар-жоғына қарамастан стационар-
лық медициналық көмек;

- алғашқы медициналық-санитариялық көмек маманының немесе медици-
налық ұйымның жолдамасы бойынша стационарды алмастыратын меди-
циналық көмек;

- қалпына келтіру емі және медициналық оңалту;

- уәкілетті орган белгілеген халық санаттары үшін паллиативтік көмек 
және мейіргер күтімі. 

88-бапқа сәйкес шетелдіктер тегін медициналық көмектің кепілдік берілген 
көлемін алуға құқылы, бірақ айналасындағыларға қауіп төндіретін қатты аурулар 
кезінде ғана. Әлеуметтік мәні бар аурулардың және айналадағылар үшін қауіп 
төндіретін аурулардың тізбесін уәкілетті орган — Денсаулық сақтау министрлігі 
айқындайды («Қазақстан Республикасының аумағына уақытша келген шетел-
діктер мен азаматтығы жоқ адамдар, оралмандар тегін медициналық көмектің 
кепілдік берілген көлемін алуға құқылы болатын кезде айналадағылар үшін қауіп 
төндіретін қатты аурулардың тізбесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 1 сәуірдегі 
№ 194 бұйрығы). Босқындарға, сондай-ақ баспана іздеп жүрген адамдарға 
уәкілетті орган айқындайтын тәртіппен және көлемде профилактикалық, диа-
гностикалық және емдік медициналық қызметтер көрсетіледі (Босқындарға, 
сондай-ақ баспана ізде жүрген адамдарға барынша дәлелденген тиімділігі бар 
профилактикалық, диагностикалық және емдік медициналық қызметтер көр-
сету қағидалары мен көлемін бекіту туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық 
сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 21 мамырдағы № 368 

бұйрығы). Кодексте (156-бап) Қазақстан Республикасының аумағындағы жеке 
тұлғалар тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде 
инфекциялық және паразиттік ауруларға қарсы профилактикалық екпелерді 
алуға құқылы екендігі белгіленген. 35-бапқа сәйкес қалған медициналық қыз-
меттер пациент пен осы қызметтерді ұсынатын денсаулық сақтау субъектісі 
арасында жасалатын шарт негізінде ақылы негізде ұсынылады.

115-бапқа сәйкес Қазақстан азаматтары мен оралмандардың АИТВ-ин-
фекциясы мәселелері бойынша тегін негізде ерікті түрде анонимдік және 
(немесе) құпия медициналық зерттеп-қаралуға және консультация алуға 
құқығы бар. Шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдардың құқықтары мен 
міндеттері бұл мәселеде толық айқындалмаған, алайда олар «АИТВ-ның 
бар-жоғына тексерілуден жалтарған жағдайда Қазақстан Республикасынан 
тысқары жерлерге қуып шығарылады» деп көрсетіледі. 

155-бапқа сәйкес жұмыс берушілер Қазақстан Республикасының Денсаулық 
сақтау саласындағы заңнамасына сәйкес осы қарап-тексерулерге жататын 
жұмыскерлердің мерзімді міндетті медициналық қарап-тексерулерден уақтылы 
өтуін өз қаражаты есебінен қамтамасыз етеді, сондай-ақ Қазақстан Респу-
бликасының Үкіметі бекітетін тегін медициналық көмектің кепілдік берілген 
көлемінің тізбесіне сәйкес осы қарап-тексерулерге жататын адамдардың про-
филактикалық медициналық қарап-тексерулерден өтуі үшін жағдай жасайды. 
Осы тексерулерден өтпеген немесе денсаулық жағдайы бойынша жұмысқа 
жарамсыз деп танылған адамдар жұмыстарды орындауға жіберілмейді.

Шетелдіктердің балаларына қатысты Кодекс белгісіздікті сақтайды. Бала-
лардың құқықтарына арналған 89-бапта Қазақстан азаматтарының бала-
лары немесе кез келген балалар туралы сөз болып отыр ма, тіркелмейді. 

Сондай-ақ, көші-қон процестеріне бірқатар бұйрықтардың, ең алдымен 
Денсаулық сақтау министрінің ережелері әсер етеді. Мәселен, «Көшіп 
келушілерге медициналық көмек көрсету қағидаларын бекіту туралы»123 
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2011 жылғы 30 қыр-
күйектегі № 665 бұйрығы Көшіп келушілерге медициналық көмек көрсету 

123 Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрі. 2011 жылғы 30 қыркүйектегі № 665 бұйрық 
«көшіп келушілерге медициналық көмек көрсету қағидаларын бекіту туралы»// «Әділет» Қазақстан 
Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің ақпараттық-құқықтық жүйесі// adilet.zan.kz/rus/docs/
V1100007292.

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1100007292
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1100007292
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қағидаларын енгізеді, онда медициналық көмек көрсету тұрғысынан көшіп 
келушілердің екі тобы тіркеледі:

- Қазақстан Республикасына тарихи отанына оралу мақсатында кел-
ген көшіп келушілер (оралмандар — этникалық қазақтар) «Тегін меди-
циналық көмектің кепілдік берілген көлемінің тізбесін бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 15 желтоқсандағы № 
2136 қаулысымен бекітілген тізбеге сәйкес Қазақстан Республикасының 
азаматтарымен бірдей тегін медициналық көмек алады;

- отбасын қауыштыру, білім алу немесе еңбек қызметін жүзеге асыру мақса-
тында Қазақстанға келген көшіп келушілердің медициналық сақтандыруы 
болуға міндетті. 

Тарихи отанына оралу мақсатында немесе гуманитарлық және саяси себеп-
тер бойынша Қазақстанға келген көшіп келушілер міндетті түрде тегін негізде 
кеуде клеткасын флюорографиялық тексеруден және АИТВ-инфекциясына 
қанды зерттеуді қамтитын медициналық тексеруден өтеді. Барлық қалған 
көшіп келушілер, егер оларда көшіп келуші тұратын ел берген АИТВ инфек-
циясы мен туберкулезге жүргізілген зерттеулер нәтижелері бар медициналық 
анықтама болмаған жағдайда, медициналық тексеруден ақылы негізде өтеді. 

Қазақстан аумағындағы барлық көшіп келушілердің тегін медициналық 
көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде айналасындағыларға қауіп 
төндіретін қатты аурулар кезінде тегін медициналық көмек алуға құқығы бар. 
Қалған жағдайларда медициналық көмек ақылы негізде көрсетіледі. Көшіп 
келушінің өміріне қауіп жойылған, ал көшіп келуші жоспарлы медициналық 
көмек қызметтерін төлей алмаған жағдайларда, көшіп келуші көші-қон қыз-
метінің жәрдемімен емдеуді жалғастыру үшін тұратын еліне жіберіледі. 

«Шетелдіктерде мен азаматтығы жоқ адамдарда болуы олардың Қазақстан 
Республикасына келуіне тыйым салатын аурулардың тізбесін бекіту тура-
лы»124 Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2011 жылғы 
30 қыркүйектегі № 664 бұйрығы шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдар-
дың Қазақстан Республикасына келуіне тыйым салуға негіз болатын аурулар-

124 Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрі. «Шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдардың 
Қазақстан Республикасына келуіне тыйым салатын аурулардың тізбесін бекіту туралы» 2011 жылғы 
30 қыркүйектегі № 664 бұйрық// «Әділет» Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің 
ақпараттық-құқықтық жүйесі// adilet.zan.kz/rus/docs/V1100007274.

дың тізбесін айқындайды, сондай-ақ «Халықтың көші-қоны туралы» Заң-
ның 49-бабына сәйкес тұрақты тұруға рұқсат беруден бас тартуға немесе 
мұндай рұқсаттың күшін жоюға негіз болады. Тізбеге мыналар: нашақорлық; 
психикалық бұзылулар (аурулар); туберкулез; алапес (Гансен ауруы); көбінесе 
жыныстық жолмен берілетін инфекциялар — мерез, венерологиялық лим-
фогранулема (донованоз), шанкроид; қатты инфекциялық аурулар (қатты 
респираторлық вирустық инфекциялардан және тұмаудан басқа) енгізілді. 

«Қазақстан Республикасының аумағында жүрген шетелдіктер мен азамат-
тығы жоқ адамдар тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін 
алуға құқылы болатын айналадағылар үшін қауіп төндіретін қатты аурулардың 
тізбесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеу-
меттік даму министрінің 2015 жылғы 1 сәуірдегі № 194 бұйрығына өзгерістер 
енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік 
даму министрінің 2017 жылғы 28 тамыздағы № 15572 бұйрығы, 2009 жылғы 
18 қыркүйектегі «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 
Қазақстан Республикасының Кодексіне (88-бап) сәйкес әзірленген және 
Қазақстан Республикасының аумағында жүрген шетелдіктер мен азаматтығы 
жоқ адамдардың тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін алуға 
құқылы аурулардың тізбесін125 айқындайды. Тізбеге: дифтерия; қызылша; қыза-
мық; көкжөтел; скарлатина; желшешек; эпидемиялық паротит; А, В, С парати-
фтері; полиомиелит; тұмаудың атипті нысандары; менингококк инфекциясы; 
тырысқақ; іш сүзегі; туберкулез; күйдіргінің өкпе түрі; оба; геморрагиялық 
вирустық қызба; А, Е вирустық гепатиттері; безгек енгізілген. 

«Босқындарға, сондай-ақ баспана іздеген адамдарға барынша дәлелденген 
тиімділігі бар профилактикалық, диагностикалық және емдік медициналық қыз-
меттер көрсету қағидалары мен көлемін бекіту туралы»126 Қазақстан Республи-

125 Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрі. Қазақстан Республикасының  
аумағында жүрген шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдар тегін медициналық көмектің кепілдік берілген 
көлемін алуға құқылы болатын, айналасындағыларға қауіп төндіретін қатты аурулардың тізбесін бекіту 
туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 
1 сәуірдегі № 194 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы»2017 жылғы 28 тамыздағы № 15572 бұйрығы// 
«Әділет» Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің ақпараттық-құқықтық жүйесі// 
adilet.zan.kz/rus/docs/V1700015572.

126 Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрі. «Босқындарға, сондай-ақ  
пана іздеген адамдарға барынша дәлелденген тиімділігі бар профилактикалық, диагностикалық және 
емдік медициналық қызметтер көрсету қағидалары мен көлемін бекіту туралыә 2015 жылғы 21 мамырдағы 
№ 368 бұйрық»// «Әділет» Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің ақпараттық-
құқықтық жүйесі// adilet.zan.kz/rus/docs/V1500011409.

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1100007274
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1700015572
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500011409
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касы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 21 мамы-
рдағы № 368 бұйрығы босқындар мен баспана іздеген адамдарға медициналық 
қызметтер көрсету қағидалары мен көлемін айқындайды. Босқындарға, сондай-ақ 
баспана іздеген адамдарға медициналық көмек тегін медициналық көмектің кеп-
ілдік берілген көлемінің тізбесіне сәйкес тегін негізде беріледі. 

Қазақстан халқының көші-қонының негізгі көрсеткіштерін есептеу «Халықтың 
көші-қонының негізгі көрсеткіштерін есептеу әдістемесін бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика коми-
теті төрағасының 2016 жылғы 28 қарашадағы № 276 бұйрығына сәйкес жүзеге 
асырылады.127

Қаралып отырған кезең шеңберінде (2014 жылдан 2019 жылға дейін) көр-
сетілген заңнамалық және нормативтік актілерге бірнеше рет өзгерістер 
мен толықтырулар енгізілді. Олардың ішіндегі ең ауқымдысы 2015 жыл-
дың қараша айында128 және 2018 жылдың сәуірінде129 жасалды. 2016 жылы 
«Халықтың көші-қоны туралы» Заңға көші-қон мәселелерін (сыртқы және 
ішкі) терроризм мен экстремизм қатерлерімен байланыстыруға негізделген 
және «көші-қонды бақылаудың интеграцияланған жүйесін»130 қалыптасты-
руға бағытталған өзгерістер мен түзетулер131 енгізілді.

127 Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің төрағасы. 2016 жылғы 
28 қарашадағы № 276 бұйрық «Халықтың көші-қонының негізгі көрсеткіштерін есептеу әдістемесін бекіту 
туралы»// «Әділет» Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің ақпараттық-құқықтық 
жүйесі// adilet.zan.kz/rus/docs/V1600014567.

128 Қазақстан Республикасы. «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне халықтың көші-қоны  
және жұмыспен қамтылуы мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2015 жылғы  
24 қарашадағы № 421-V ҚРЗ заңы// «Әділет» Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық 
актілерінің ақпараттық-құқықтық жүйесі// adilet.zan.kz/rus/docs/Z1500000421.

129 Қазақстан Республикасы. «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне халықты жұмыспен 
қамту және көші-қон мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2018 жылғы 
16 сәуірдегі № 147-VІ ҚРЗ заңы// «Әділет» Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің 
ақпараттық-құқықтық жүйесі// adilet.zan.kz/rus/docs/Z1800000147.

130 Мемлекет басшысының төрағалығымен Қауіпсіздік Кеңесінің отырысы/ / Қазақстан Республикасы 
Президентінің «Ақ Орда» ресми сайты». — 2016. — 10 маусым// www.akorda.kz/ru/events/akorda_news/
zasedanie-soveta-bezopasnosti-pod-predsedatelstvom-glavy-gosudarstva-4.

131 Қазақстан Республикасы. «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне экстремизм 
мен терроризмге қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 
2016 жылғы 22 желтоқсандағы № 28-VI заң// Казахстанская правда. — 2016. — 27 желтоқсан.

3.3  ИНСТИТУЦИОНАЛДЫҚ-
ҰЙЫМДАСТЫРУШЫЛЫҚ 
ШЕҢБЕРЛЕР 

Қазақстандағы көші-қон процестерін басқарудың институционалдық-ұй-
ымдастырушылық шеңбері «Халықтың көші-қоны туралы» Заңмен белгіле-
неді және реттеледі.132

Заңның 8-бабына сәйкес Қазақстан Республикасы Үкіметінің құзыретіне 
мынадай мәселелер кіреді:

- Халықтың көші-қоны саласындағы мемлекеттік саясаттың негізгі бағыт-
тарын әзірлеу және оны жүзеге асыруды ұйымдастыру;

-  шетелдік жұмыс күшін тартуға квота белгілеу;

-  халықты құжаттандыру және тіркеу тәртібін анықтау;

-  оралмандар мен қоныс аударушыларды қоныстандыру үшін аймақтарды 
айқындау;

-  оралмандар мен қоныс аударушыларды қабылдаудың орта мерзімді 
кезеңге немесе алдағы жылға арналған аймақтық квотасын белгілеу;

-  Халықтың көші-қоны саласындағы нормативтік құқықтық актілерді қабылдау;

-  көшіп келушілердің Қазақстанға келуінің және болуының, сондай-ақ 
олардың елден кетуінің тәртібін айқындау;

- облыстардағы, республикалық маңызы бар қалалардағы, астанадағы 
көші-қон процестерін реттеудің үлгілік қағидаларын бекіту. 

Ішкі істер органдары (9-бап):

- Халықтың көші-қоны саласындағы мемлекеттік саясатты іске асырады;

-  Қазақстан Республикасы ҰҚК-мен келісім бойынша қабылдаушы тұлға-
лардың өздеріне келетін көшіп келушілер туралы ақпаратты ұсыну, сон-

132 Қазақстан Республикасы. 2011 жылғы 22 шілдедегі № 477-IV «Халықтың көші-қоны туралы» заң// 
«Әділет» Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің ақпараттық-құқықтық жүйесі// 
adilet.zan.kz/rus/docs/Z1100000477.

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1600014567
http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1500000421
http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1800000147
http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1100000477
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дай-ақ Қазақстан аумағы бойынша шетелдіктер мен азаматтығы жоқ 
адамдардың транзиттік жол жүру тәртібін айқындайды;

-  шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдардың келуін және кетуін есепке 
алудың бірыңғай дерекқорын қалыптастырады, мәліметтердің жүйелі 
түрде жаңартылуын қамтамасыз етеді, сондай-ақ халықтың көші-қоны 
мәселелері жөніндегі уәкілетті органмен, Қазақстан Республикасының 
СІМ-мен және Ұлттық қауіпсіздік органымен уақтылы ақпарат алмасуды 
жүзеге асырады;

-  Қазақстан визаларын береді, күшін жояды, қалпына келтіреді, сондай-ақ 
олардың қолданылу мерзімдерін ұзартады және қысқартады не Қазақстан 
заңнамасына сәйкес Қазақстан аумағындағы шетелдіктер мен азаматтығы 
жоқ адамдарға виза беруден бас тарту туралы шешім қабылдайды; 

-  шетелдіктердің Қазақстанға жеке істері бойынша келуіне шақыруларды 
ресімдейді, қабылдаушы тұлғалардың Қазақстан визаларын беру жөнін-
дегі шақыруларын қабылдайды және келіседі;

-  шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдарды есепке алуды жүзеге асы-
рады;

-  халықтың көші-қоны саласындағы ведомствоаралық үйлестіруді жүзеге 
асырады;

-  көші-қон процестерінің мониторингін жүзеге асырады;;

-  көші-қон процестерін реттеу және мониторингілеу саласындағы шара-
лар жүйесін әзірлейді;;

-  көшіп келушілердің Қазақстанға келудің, елге шығу мен болудың және ел 
аумағы арқылы транзиттік жол жүрудің белгіленген қағидаларын сақта-
уын бақылайды;

-  елден шығарып жіберу туралы сот актісі шығарылған көшіп келушілердің 
Қазақстаннан тыс жерлерге уақтылы шығуын бақылайды;

-  облыстарда, республикалық маңызы бар қалаларда, астанада көші-қон 
процестерін реттеудің үлгілік қағидаларын әзірлейді;

-  заңсыз көшіп келудің жолын кесу жөнінде шаралар қолданады;

-  елдің заңнамасына сәйкес көшіп келушілердің Қазақстанда болу мерзімін 
қысқарту туралы шешім қабылдайды;

-  иммигранттарға шекаралық аймаққа кіру құқығына құжаттарды ресімдейді;

-  шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдарға Қазақстанда уақытша және 
тұрақты тұруға рұқсат беру тәртібін белгілейді және береді;

-  босқын мәртебесін беру туралы шешім қабылдайды;

-  Қазақстаннан тыс жерлерге тұрақты тұруға шығу құжаттарын ресімдейді;

-  Қазақстан азаматтарына елден тұрақты тұрғылықты жерге кетуге рұқсат 
беруден бас тарту туралы шешім қабылдайды;

-  Қазақстан азаматтарын есепке алуды және тіркеуді жүзеге асырады;

-  Қазақстан азаматтарын тұрғылықты жері бойынша тіркеуді және тіркеу-
ден шығаруды жүзеге асырады;

-  уақытша болу (тұру) орнына келетін Қазақстан азаматтарын есепке 
қоюды жүзеге асырады);

- еңбекші көшіп келушіге рұқсаттар береді және кері шақырып алады.

СІМ және Қазақстан Республикасының шетелдегі мекемелері (10-бап):

- халықтың көші-қоны саласындағы мемлекеттік саясатты іске асырады;

-  Қазақстан Республикасы ІІМ-мен бірлесіп, Қазақстан Республикасы ҰҚК-
нің келісімі бойынша шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдардың 
Қазақстанға келуіне шақыруларды ресімдеу, шақыруларды келісу, виза-
ларды беру, күшін жою, қалпына келтіру, сондай-ақ олардың қолданылу 
мерзімдерін ұзарту және қысқарту тәртібін айқындайды;

-  халықтың көші-қоны саласындағы Қазақстанның мемлекеттік саясаты 
туралы ақпаратты шетелде таратуға жәрдемдеседі;

-  бұрынғы отандастармен және этникалық қазақтармен байланысты және 
қарым-қатынасты дамытуға жәрдемдеседі;

-  шетелдіктердің және азаматтығы жоқ адамдардың келуіне визалар беру 
есебінің бірыңғай дерекқорын қалыптастырады, мәліметтердің жүйелі 
түрде жаңартылуын қамтамасыз етеді, сондай-ақ ішкі істер және ұлттық 
қауіпсіздік органдарымен уақтылы ақпарат алмасуды жүзеге асырады; 

-  шет мемлекеттердің сыртқы саяси ведомстволарының, дипломатиялық 
және оларға теңестірілген өкілдіктерінің, консулдық мекемелерінің, 
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халықаралық ұйымдар мен олардың өкілдіктерінің шақыруларын қабыл-
дайды және келіседі;

-  Қазақстан визаларын береді, күшін жояды, қалпына келтіреді, сондай-ақ 
олардың қолданылу мерзімдерін ұзартады және қысқартады не шетел-
діктер мен азаматтығы жоқ адамдарға виза беруден бас тарту туралы 
шешім қабылдайды;

-  Қазақстанға өз еркімен қоныс аударуға ниет білдірген этникалық қазақтарға 
келу, оның ішінде оралмандарды қабылдаудың аймақтық квоталары шең-
берінде Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындаған аймақтарға келу 
шарттары, қабылдау шарттары мен әлеуметтік қолдау шаралары туралы 
ақпарат береді;

-  Қазақстанға келу туралы өтініш берген көшіп келушілердің, оның ішінде 
этникалық қазақтардың құжаттарын қабылдайды, тіркейді, оларды 
халықтың көші-қоны мәселелері жөніндегі уәкілетті органға жібереді, 
Қазақстанға тұрақты тұру үшін келуге визаларды ресімдейді;

- халықтың көші-қоны саласында халықаралық ынтымақтастықты жүзеге 
асырады. 

Халықтың көші-қоны мәселелері жөніндегі уәкілетті орган (11-бап):

- халықтың көші-қоны саласындағы мемлекеттік саясаттың негізгі бағыт-
тары бойынша ұсыныстар әзірлейді;

-  халықтың көші-қоны саласындағы мемлекеттік саясатты іске асырады;

-  халықтың көші-қоны саласындағы жергілікті атқарушы органдарға әді-
стемелік нұсқауды жүзеге асырады;

-  шетелдік жұмыс күшін тартуға квота қалыптастыру жөнінде ұсыныстар 
әзірлейді және Қазақстан Республикасының Үкіметіне енгізеді;

-  оралмандар мен қоныс аударушыларды қоныстандыру үшін аймақтарды 
айқындау жөнінде Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныстар әзір-
лейді және енгізеді;

-  оралмандар мен қоныс аударушыларды қабылдаудың орта мерзімді 
кезеңге немесе алдағы жылға арналған аймақтық квоталарын қалыпта-
стыру жөнінде Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныстар әзір-
лейді және енгізеді; 

-  оралмандар мен қоныс аударушыларды қабылдаудың аймақтық квотасын 
облыстар, республикалық маңызы бар қалалар, астана арасында бөледі;

-  оралмандар мен қоныс аударушыларды қабылдаудың аймақтық квота-
сына енгізу тәртібін айқындайды;

-  шетелдік жұмыс күшін тартуға квотаны облыстар, республикалық маңызы 
бар қалалар, астана арасында бөледі;

-  шетелдік қызметкерлердің орталықтандырылған дерекқорын қалыпта-
стырады, «Шетелдік жұмыс күші» ақпараттық жүйесін құрады және олар-
дың тиісті уәкілетті мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерімен 
өзара іс-қимылын қамтамасыз етеді;

-  шетелдік қызметкерлерге өз бетінше жұмысқа орналасу үшін біліктілік 
сәйкестігі туралы анықтама береді;

-  Қазақстан заңнамасына сәйкес мигранттарды әлеуметтік қорғауды қамта-
масыз етеді;

-  көші-қон процестерінің мониторингін орындайды; 

-  оралман мәртебесін беру немесе ұзарту тәртібін айқындайды;

-  оралмандарды қабылдаудың аймақтық квотасына енгізу жөніндегі комис-
сияның үлгі ережесін бекітеді;

-  оралман мәртебесін беруден немесе ұзартудан бас тарту туралы 
шағымдарды қарайды;

-  оралмандарды бейімдеу және кіріктіру орталықтары, уақытша орнала-
стыру орталықтары қызметінің тәртібін айқындайды;

-  еңбекші көшіп-қонушылар мен этникалық қазақтардың бірыңғай дерекқо-
рын қалыптастырады және Қазақстан Республикасы ІІМ, ҰҚК және СІМ 
тиісті ақпараттық жүйелерімен өзара іс-қимылды қамтамасыз етеді;

-  Қазақстанның халықтың көші-қоны туралы заңнамасының сақталуын 
бақылайды;

- көші-қон процестерін реттеу саласында шет мемлекеттердің уәкілетті 
органдарымен және халықаралық ұйымдармен ынтымақтастықты ұйымда-
стырады және жүзеге асырады.
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Денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган (12-бап):

- халықтың көші-қоны саласындағы мемлекеттік саясатты іске асырады;

-  көшіп келушілерге медициналық көмек көрсету тәртібін бекітеді;

-  болуы шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдардың Қазақстанға келуіне 
тыйым салатын аурулардың тізбесін бекітеді;

- Қазақстан заңнамасында белгіленген тәртіппен оралмандарды бейімдеу 
және кіріктіру орталықтарында, уақытша орналастыру орталықтарында 
шектеу іс-шараларын, оның ішінде карантин енгізеді. 

Білім беру саласындағы уәкілетті орган (13-бап):

- халықтың көші-қоны саласындағы мемлекеттік саясатты іске асырады;

-  этникалық қазақтарға және оралмандарға техникалық және кәсіптік 
білімнің, орта білімнен кейінгі және жоғары білімнің білім беретін оқу 
бағдарламаларын іске асыратын Қазақстанның білім беру ұйымдарына 
оқуға түсу үшін Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілеген квотаға 
сәйкес білім гранттарын бөледі;

- Қазақстан қатысушысы болып табылатын халықаралық шарттарға сәйкес 
шетелдегі жалпы білім беру мекемелерінде оқитын этникалық қазақтарды 
оқулықтармен және оқу-әдістемелік жинақтармен қамтамасыз етеді. 

Ұлттық қауіпсіздік органы (14-бап):

- халықтың көші-қоны саласындағы мемлекеттік саясатты іске асырады;

-  шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдардың келуін және кетуін есепке 
алудың бірыңғай дерекқорын қалыптастырады, мәліметтердің жүйелі 
түрде жаңартылуын қамтамасыз етеді, сондай-ақ Қазақстан Республика-
сының ІІМ және СІМ-мен уақтылы ақпарат алмасуды жүзеге асырады;

-  көшіп келушілердің Қазақстанға және шетелдіктердің баруы үшін жабық 
жекелеген жерлерге (аумақтарға) келуін келіседі;

-  көшіп келушілердің Қазақстанда тұрақты тұруына рұқсатты келіседі;

- шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдардың Қазақстан азаматтығына 
қабылдау туралы өтініштерін келіседі. 

Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың жер-
гілікті атқарушы органдары (15-бап):

- халықтың көші-қоны саласындағы мемлекеттік саясатты іске асырады;

-  оралмандар мен көшіп келушілердің Қазақстан заңнамасына сәйкес 
медициналық көмек алуын қамтамасыз етеді; 

-  халықтың көші-қоны мәселелері жөніндегі уәкілетті органға оралман-
дар мен қоныс аударушыларды қоныстандыру үшін тиісті аумақтарды 
аймақтарға жатқызу туралы ұсыныстар енгізеді;

-  халықтың көші-қоны мәселелері жөніндегі уәкілетті органға шетелдік 
жұмыс күшін тартуға квота қалыптастыру жөнінде ұсыныстар енгізеді;

-  ұлттық қауіпсіздік органдарын хабардар ете отырып, еңбек мигрантта-
рын есепке алуды және тіркеуді жүзеге асырады;

-  этникалық қазақтардан оралман мәртебесін беруге немесе ұзартуға 
қажетті құжаттарымен қоса өтініштерді қабылдайды;

-  этникалық қазақтардан оралмандарды қабылдаудың аймақтық квотасына 
енгізуге өтінішін қажетті құжаттарымен қоса қабылдайды; 

- оралман мәртебесін беру немесе ұзарту туралы шешім қабылдайды;

-  оралмандарды қабылдаудың аймақтық квотасына енгізу туралы шешім 
қабылдайды;

-  қоныс аударушыларды қабылдаудың аймақтық квотасына енгізуге 
Қазақстан азаматтарынан қажетті құжаттары қоса берілген өтініштерді 
қабылдайды;

-  қоныс аударушыларды қабылдаудың аймақтық квотасына енгізу туралы 
шешім қабылдайды;

-  оралман куәлігін береді;

-  оралмандарды бейімдеу және кіріктіру орталықтарын, уақытша орнала-
стыру орталықтарын құрады және олардың қызметін ұйымдастырады;

-  Қазақстан заңнамасына сәйкес көшіп-қонушы балалардың білім алу 
құқығын қамтамасыз ету бойынша шаралар қабылдайды;

-  халықтың көші-қоны мәселелері жөніндегі уәкілетті орган бөлген квота 
шегінде жұмыс берушілерге тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктің аумағында 
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еңбек қызметін жүзеге асыру үшін шетелдік жұмыс күшін тартуға, сон-
дай-ақ квотадан тыс корпоративішілік ауыстыру шеңберінде жұмыс 
берушілерге рұқсаттар береді, көрсетілген рұқсаттарды тоқтата тұрады 
және кері қайтарып алады;

-  ұлттық қауіпсіздік органдарын хабардар ете отырып, бизнес-көшіп 
келушілерге уақытша тұруға арналған рұқсаттардың қолданылу мерзімін 
ұзартуға немесе қысқартуға өтініш береді;

-  Қазақстан азаматтарының шетелдерде тұратын этникалық қазақтар қата-
рындағы туыстарын отбасын біріктіру мақсатында Қазақстанға қоны-
стандыру үшін шақыруларын халықтың көші-қоны мәселелері жөніндегі 
уәкілетті орган айқындайтын тәртіппен қарайды және куәландырады;

- жергілікті мемлекеттік басқару мүддесінде Қазақстан заңнамасымен 
жергілікті атқарушы органдарға жүктелетін өзге де өкілеттіктерді жүзеге 
асырады.

Аудандардың, облыстық маңызы бар қалалардың жергілікті атқарушы 
органдары (15-бап):

- халықтың көші-қоны саласындағы мемлекеттік саясатты іске асырады;

-  Қазақстанның халықты жұмыспен қамту туралы заңнамасына сәйкес 
халықтың нысаналы топтарына жататын оралмандарға жұмысқа орнала-
суға, кәсіптік даярлауға, қайта даярлауға және біліктілігін арттыруға жәр-
дем көрсетеді;

-  көшіп-қонушыларға Қазақстан заңнамасында белгіленген тәртіппен мек-
тептерден, мектепке дейінгі ұйымдардан, сондай-ақ медициналық-әлеу-
меттік мекемелерден орын береді;

-  оралмандарға қазақ тілін және олардың қалауы бойынша орыс тілін 
үйренуге жағдай жасайды;

- жергілікті мемлекеттік басқару мүддесінде Қазақстан заңнамасымен 
жергілікті атқарушы органдарға жүктелетін өзге де өкілеттіктерді жүзеге 
асырады. 

3.4  КӨШІ-ҚОН САЛАСЫНДАҒЫ 
ХАЛЫҚАРАЛЫҚ 
ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ 

2030 жылға дейінгі кезеңге арналған орнықты даму саласындағы күн тәртібінде133 
орнықты дамуға көші-қон процестерінің оң үлесін тану қамтылған. Күн тәртібі 
мигранттардың жан-жақты өсу мен тұрақты дамуды қамтамасыз етуге оң үлес 
қосатынына назар аударады. Бұл ретте «халықаралық көші-қон шығу, транзит 
және межелі елдердің дамуы үшін үлкен маңызы бар және келісілген және жан-
жақты тәсілді қолдануды талап ететін көп жоспарлы құбылыс болып табылады» 
деп көрсетіледі. БҰҰ-ға мүше елдер «адам құқықтарын толық құрметтеуді және 
мигранттарға, олардың мәртебесіне қарамастан, босқындармен және жер ауда-
рылған адамдарға адамгершілікпен қарауды көздейтін қауіпсіз, реттелген және 
заңды көші-қонды қамтамасыз ету ісінде» ынтымақтасуға дайын екендіктерін 
білдірді. Бұл ретте, бұл ынтымақтастық мигранттарды қабылдайтын қауымда-
стықтардың өміршеңдігін нығайтуға бағытталғаны байқалады. 

БҰҰ көші-қонды күн тәртібіндегі жаһандық мәселелердің біріне жатқызады, 
«олар мемлекеттік шекара шеңберінен шығады және оны ешбір ел жалғыз 
өзі шеше алмайды».134 Бұл ретте ұйым орнықты даму саласындағы 17 мақ-
саттың 11-інде көші-қонға және ұтқырлыққа қолданылатын міндеттер мен 
индикаторлар бар екенін негізге алады.135 Дегенмен, көші-қон мәселелері екі 
мақсат шеңберінде тікелей қозғалады:

8-мақсат. Үдемелі, барлығын қамтитын және тұрақты экономикалық өсуге, 
толық және өнімді жұмыспен қамтылуға және барлығына лайықты жұмыс 
істеуге жәрдемдесу (8.8-міндет, еңбек құқықтарын қорғау және еңбекші-ми-
гранттарды қоса алғанда, барлық еңбекшілер, әсіресе әйел-мигранттар 
және тұрақты жұмыспен қамтылмаған адамдар үшін сенімді және қауіпсіз 
жұмыс жағдайларын қамтамасыз етуге жәрдемдесу). 

133 БҰҰ. Бас Ассамблея 2015 жылғы 25 қыркүйекте қабылдаған қарар. «Біздің әлемді өзгерту: 2030 жылға 
дейінгі Тұрақты даму саласындағы күн тәртібі»// БҰҰ ресми сайты // undocs.org/ru/A/RES/70/1.

134 БҰҰ. Күн тәртібіндегі жаһандық мәселелер// БҰҰ ресми сайты // www.un.org/ru/sections/issues-depth/global-
issues-overview/index.html.

135 БҰҰ. Көші-қон // БҰҰ ресми сайты // www.un.org/ru/sections/issues-depth/global-issues-overview/index.html.

http://undocs.org/ru/A/RES/70/1
http://www.un.org/ru/sections/issues-depth/global-issues-overview/index.html
http://www.un.org/ru/sections/issues-depth/global-issues-overview/index.html
http://www.un.org/ru/sections/issues-depth/global-issues-overview/index.html
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10-мақсат. Елдер ішіндегі және олардың арасындағы теңсіздікті қысқарту 
(10.7-міндет, адамдардың реттелген, қауіпсіз, заңды және жауапты көші-қоны 
мен ұтқырлығына, оның ішінде жоспарланған және жақсы ойластырылған 
көші-қон саясатын жүргізу арқылы жәрдемдесу, сондай-ақ 10.c-міндет. 2030 
жылға қарай көшіп-қонушылардың ақша қаражатын аударуына байланысты 
операциялық шығындарды аударым сомасының 3%-ынан азға дейін қысқар-
тсын және осы шығындары 5%-дан асатын ақша аударымдары арналарын 
жойсын).

2019 жылы Қазақстан тұрақты даму саласында 2030 жылға дейінгі күн тәртібін 
іске асыру туралы ерікті ұлттық шолуды ұсынды.136 

8.8-міндетке қатысты Шолуда «Қазақстанда өнімді жұмыспен қамту, жеке 
даму және халықтың өмір сүру сапасын арттыру үшін мүмкіндіктер жасалу-
да»137, ал жұмыспен қамтуға жәрдемдесу — мемлекеттік саясаттың негізгі 
бағыты, ол мыналарды қамтиды:

- жұмыссыздар мен өзін-өзі жұмыспен қамтығандарды жұмыспен қамтуға 
жәрдемдесу;

-  еңбек ресурстарының ұтқырлығын арттыру;

- жұмысқа орналастыру бойынша бірыңғай цифрлық алаң құру. 

Қабылданып жатқан шараларға және олармен байланысты елдегі жұмыссы-
здықтың айтарлықтай төмен деңгейіне (2018 жылы 4,9%) қарамастан, өзін-
өзі өнімсіз жұмыспен қамтыған халықтың үлесі өзін-өзі жұмыспен қамтыған 
халықтың жалпы санының 9,3%-ын құрайды. Мұндай қызметкерлердің 
едәуір бөлігі ауыл шаруашылығында шоғырланған (58%). Шолуда Қазақстан 
Үкіметі бар проблемаларды шешу үшін шаралар кешенін, оның ішінде 
еңбек ресурстарының тапшылығы байқалатын облыста еңбек ресурстары 
артық облыстардан қоныс аудару есебінен еңбек ресурстарының ұтқыр-
лығын қолдай отырып, қабылдайтыны көрсетіледі. 

136 Қазақстан: Тұрақты даму саласындағы 2030 жылға дейінгі күн тәртібінің іске асырылуы туралы ерікті ұлттық 
шолу. — Нұр-Сұлтан: Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі, 2019.

137 Қазақстан: Тұрақты даму саласындағы 2030 жылға дейінгі күн тәртібінің іске асырылуы туралы ерікті ұлттық 
шолу. – Нұр-Сұлтан: Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі, 2019. — 66-б.

10.7-міндетке қатысты Шолуда Қазақстан ретке келтірілген, қауіпсіз және 
жауапты көші-қонды қамтамасыз ету, көшіп-қонушылардың құқықтарын 
қорғау және кемсітушілікке жол бермеу қажеттігін түсіне отырып, қауіпсіз, 
ретке келтірілген және заңды көші-қон бойынша Жаһандық шартқа қол 
қойғаны, сондай-ақ бірқатар халықаралық шарттарды ратификациялағаны 
көрсетіледі. Мұның бәрі ұлттық заңнамаға мигранттардың лайықты және 
тиімді жұмысқа орналасуына қол жеткізу, әділ және қауіпсіз еңбек жағдай-
ларын жасау, оқыту мен кәсіби дамуды қамтамасыз ету, мәжбүрлі еңбектен 
қорғау саласында халықаралық стандарттарды енгізуді көздейді. Қазақстан 
этникалық қазақтарды қайтару бойынша белсенді саясат жүргізуде және 
олардың бейімделуі мен кірігуі үшін барынша қолайлы жағдай жасайды. 
Сондай-ақ, ішкі көші-қонды қолдау шаралары жүзеге асырылуда. 

2018 жылы БҰҰ-ның көші-қон жөніндегі халықаралық конференциясы қар-
саңында Қауіпсіз, реттелген және заңды көші-қон туралы жаһандық келісімге 
қол қойылды,138 БҰҰ Бас хатшысы Антониу Гутерриш жаһандық көші-қон 
желісінің139 іске қосылғанын жариялады, оның мақсаты олар бір-бірін қай-
таламай, толықтыру үшін олардың жөнге салынған жұмысын ұйымдастыру 
арқылы көші-қон мәселелерін шешуге барлық халықаралық ұйымдарды 
жұмылдыру болды. Желідегі басты рөлді Көші-қон жөніндегі халықаралық 
ұйым/БҰҰ көші-қон агенттігі атқарады. Қазақстан осы желінің жұмысына 
2018 жылғы қауіпсіз, ретке келтірілген және заңды көші-қон туралы Жаһан-
дық шартқа қол қою арқылы да140, сондай-ақ ұйымдастыру тұрғысынан да 
белсенді түрде қосылды. Мәселен, 2020 жылғы наурызда Нұр-Сұлтан қала-
сында БҰҰ-ның көші-қон жөніндегі желісі бойынша ұлттық консультация 
іске қосылды.141 

138 БҰҰ. 2018 жылғы 10-11 желтоқсандағы қауіпсіз, ретке келтірілген және заңды көші-қон туралы жаһандық 
шарт // БҰҰ ресми сайты // undocs.org/ru/A/CONF.231/3.

139 UN Secretary-General. Remarks on UN Network on Migration [as delivered]// UN Official cite. — 2018. — 
December 9// www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2018-12-09/secretary-generals-remarks-un-network-
migration-delivered.

140 БҰҰ. 2018 жылғы 10-11 желтоқсандағы қауіпсіз, ретке келтірілген және заңды көші-қон туралы жаһандық 
шарт/ БҰҰ ресми сайты // undocs.org/ru/A/CONF.231/3.

141 Қазақстан КХҰ. БҰҰ-ның Қазақстандағы көші-қон желісі бойынша ұлттық консультациясы // Қазақстандағы  
КХҰ миссиясының ресми сайты. — 2020. — 12 наурыз// kazakhstan.iom.int/news/nacionalnaya-konsultaciya-
po-seti-oon-po-migracii-v-kazakhstane.
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4.1 ТҰЖЫРЫМДАР

Оның дамуының төртінші мерзімі (кезеңі) шеңберінде (2014 жылдан 2019 
жылға дейін) Қазақстандағы көші-қон жағдайын сипаттай отырып, фактор-
лардың екі тобы маңыздылығының артуын ескеру қажет:

- Қазақстанның аймақтық және жаһандық көші-қон процестеріне неғұрлым 
терең тартылуымен және тиісінше елдің халықтың көші-қонын айқын-
дайтын әлемдік үрдістер мен заңдылықтарға тәуелділігінің артуымен 
айқындалатын факторлар. 

- экономикалық, әлеуметтік және саяси сипаттағы факторлар. 

Бұл ретте, 2018 жылдан бастап Қазақстан Республикасының 2025 жылға 
дейінгі Стратегиялық даму жоспарына сәйкес елдегі көші-қон процестері 
және оларды басқару экономикалық өсу моделінің құрамдас элементтері, 
сондай-ақ азаматтардың ел экономикасына үлесін арттыру мақсатында аза-
маттарды тиімді жұмысқа орналастыру сияқты әлеуметтік-экономикалық 
мәселелерді шешу құралдары ретінде қаралады. Әлеуметтік және саяси 
аспектілер назардан тыс қалып отыр, дегенмен Қазақстандағы әлеуметтік 
және саяси ахуалдың басқа елдердегі осындай жағдаймен арақатынасы 
Қазақстанның «адами капиталын» қалыптастыратын адамдардың: өз бала-
ларының өзін-өзі дамыту және дамыту мүмкіндігін бірінші орынға қоятын 
дарынды жастардың, білікті және жоғары білікті мамандардың көші-қоны 
үшін айқындаушы болады. Сыртқы көші-қонның ағымдағы үрдістері, ең 
алдымен, оның үшінші жаңғырту бағдарламасын тиімді іске асыруға шығу 
және елдің жаһандық бәсекеге қабілеттілігін арттыру мүмкіндігі тұрғысынан 
Қазақстанның дамуының нақты қиындықтары мен шектеулерін қалыпта-
стырады. Қиындықтар мен шектеулер, ең алдымен, «білімдарлардың кетуі» 
есебінен адами капитал сапасының төмендеуіне, сондай-ақ елдің халықты 
әлеуметтендіруге және білікті және жоғары білікті кадрларды даярлауға 
экономикалық салымдарының өсуіне байланысты. Мұндай жағдайда көші-
қонды реттеу мен басқаруға қатысты тек қана ұлттық шешімдерді қабылдау, 
егер ол Қазақстанға тәуелсіз әлемдік процестермен сәйкес келмесе, тиімсіз 
болады. 
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2014 жылдан бастап 2019 жылға дейінгі кезеңде Қазақстандағы көші-қон 
процестерін дамыту бойынша жалпы тұжырымдар мынадай:

1. Қазақстанның азаматтығы бар ел ретіндегі тартымдылығы тұрақты түрде 
төмендеп келеді, бұл ретте ел еңбекші көшіп-қонушылар (ең алдымен — 
Орталық Азия елдерінен), сондай-ақ Қазақстанда резидент мәртебесін 
алатын бизнес көшіп-қонушы шетелдіктердің экономикалық қызметі 
үшін тартымды болып қала береді. Алайда, елге еңбек көші-қоны 
көлемінің біртіндеп төмендеуі, ең алдымен, Орталық Азияның көші-қон 
кіші жүйесі шеңберінде адами ресурстар мен «адами капитал» үшін 
аймақтық бәсекелестіктің пайда болуына байланысты назар аударады. 
Өзбекстанда құрылымдық экономикалық және әлеуметтік қайта құру-
лардың басталуы экономикалық мүдделердің объектісі ретінде, оның 
ішінде көші-қон тұрғысынан оның тартымдылығын арттыру трендін 
қалыптастырады. 

2. Қазақстанның экономикалық тартымдылығының төмендеуінен де, сон-
дай-ақ донор елдердегі тиісті адами ресурстардың біртіндеп сарқылуынан 
да этникалық көшіп келу көлемінің қысқару тренді байқалады.

3. Көршілес елдерде, ең алдымен Орталық Азия елдерінде қазақстандық 
жоғары білімнің тартымдылығы артып келеді.

4. Қазақстан азаматтарының елден тұрақты тұруға кету нысанында да, 
еңбек және білім беру көші-қоны нысандарында да көшіп кетуінің 
артуына тұрақты тренд байқалады. Бұл ретте эмиграция едәуір дәре-
жеде елдің «адами капиталын» қалыптастыратын адамдарды: дарынды 
жастарды, білікті және жоғары білікті мамандарды қамтиды.

5. Қазақстанда осы сөздің толық мағынасында этникалық эмиграция бол-
мағанымен, эмиграцияның маңызды факторлары тек әлеуметтік-эконо-
микалық жағдайлар ғана емес, сондай-ақ халықтың жекелеген топтары 
тарапынан елдегі ұлттық-тілдік ахуалды қабылдау, сондай-ақ еуропалық 
(«орыс тілді») этностық топтар өкілдерінің көші-қон әлеуетінің төмен-
деуі болып табылады.

6. Ауылдық жерлерден қалаларға көші-қон көлемі өсуде. Бұл ретте 
көші-қонның осы түрі динамикасының ел аймақтары арасындағы, сон-
дай-ақ қала/ауылдық жер бөлінісінде орташа жалақы мөлшерінің сара-
лануын күшейтетін экономикадағы дағдарыстық процестермен өзара 
байланыстылығы назар аударады. 

7. Қазақстанда тосын жағдай қалыптасты, бос орындардың елеулі үлесі 
болған кезде жұмысқа орналастыруда қиындықтар (оның ішінде — жас 
мамандар) сақталуда.

8. Жастарды өзгеретін әлеуметтік-экономикалық жағдайларға бейімдеудің 
негізгі стратегиясының бірі — ел ішінде де, шетелде де білім беру көші-
қоны. Ауыл жастары үшін ішкі білім беру көші-қонының негізгі бағыт-
тары облыс орталықтары, қала жастары үшін -Алматы және Нұр-Сұлтан, 
білім беру құны екі мегаполиске қарағанда төмен немесе білім грантын 
алу мүмкіндігі бар басқа қалалар болып табылады. Әдеттегідей, білім 
алғаннан кейін жастар «кіші» отанына оралмайды.

9. Қазақстанның әрбір аймағының көші-қон әлеуеті онда қалыптасқан әле-
уметтік-экономикалық жағдаймен және жұмыс орындары үшін бәсеке-
лестіктің күшеюімен, жалақы деңгейімен, тұратын жерінің қалалардан 
алыстығымен және инфрақұрылымның даму деңгейімен айқындалады. 
Тежеуші факторлар ретінде:

- көшу үшін жеткілікті қаржы ресурстарының болмауы (негізінен — жаңа 
жерде тұрғын үй сатып алу үшін);

-  респондент кетуді жоспарлаған қалада туыстарының немесе достары-
ның болмауы;

- белгісіздік сезімі, қазіргіден гөрі нашар өмір сүру жағдайларына түсу-
ден қорқу.

10. Ішкі көші-қон ағындарының елеулі сәйкессіздігі сақталуда. Олардың 
негізгі бағыты Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларына, сондай-ақ 
Маңғыстау облысына бағытталған. Қазақстанның солтүстік және шығыс 
аймақтарының тартымдылығы айтарлықтай төмен болып қалуда. Осы-
лайша, бұл аймақтарда ішкі көшіп-қонушылар үшін тұрақты басым-
дықтар бола алатын «өсу нүктелері» қалыптаспады деп айтуға болады, 
ал еңбек ресурстары артық аймақтардан еңбек ресурстарына қажет-
тілігі жоғары аймақтарға азаматтардың ерікті түрде қоныс аударуын қол-
даудың ұлттық бағдарламалары тиімділігі аз болып қалуда.

11. Көші-қонды демографиялық фактор ретінде қарастырудан ауытқу бай-
қалады, оның экономикалық маңыздылығына баса назар аударылады. 
Сонымен қатар, көші-қонды «таланттарды тарту» арқылы елдің «адами 
капиталын» арттыру құралы ретінде қарастыруға басымдық беріледі. Бұл 
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жергілікті жұмыс күші құзыреттерінің тапшылығы Қазақстанға жоғары 
білікті мамандарды тартуды оңайлату есебінен ішінара қанағаттандыры-
латынын болжайды. 

12. Жұмыс күші артық облыстардан оның жетіспеушілігі байқалатын облы-
старға еңбек ресурстарының аумақтық ұтқырлығын ынталандыру эко-
номикалық маңызға ие. Бұл ретте қабылдаушы аймақтардың қажеттілік-
тері тұрғысынан ішкі көші-қонды реттеудің экономикалық негіздемесі 
бірінші орынға қойылады.

4.2  ҰСЫНЫМДАР 

Қазіргі және ықтимал сын-қатерлерге қарсы тұру, сондай-ақ жаһандық, 
аймақтық және ұлттық деңгейлердегі үрдістерді ескеру үшін Қазақстанның 
көші-қон саясаты оны жетілдіру мен оңтайландыруға бағытталған шаралар 
кешенін іске асырудың арқасында тиімді болуға тиіс: 

1. Қазақстан Республикасының ауылдық аумақтарды дамытудың 2004–2010 
жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасына ұқсас, бірақ қала халқын 
қамтитын даму әлеуеті төмен елді мекендерде тұратын халықпен жұмыс 
істеу бағдарламасын қалыптастыру ұсынылады. Қазақстан халқының эко-
номикалық тұрғыдан қолайсыз елді мекендерден немесе аудандардан 
да қоныс аударуға дайындығының төмен болуына және еңбек ресур-
стары артық аймақтардан жұмыс күшіне қажеттілігі жоғары аймақтарға 
азаматтардың ерікті түрде қоныс аударуын қолдау бағдарламалары 
тиімділігінің төмен болуына байланысты мұндай бағдарламаның қағи-
датты негіздерін реформалау мағынасы бар. Ең алдымен, 1990-шы жыл-
дардағы идеологиялық клишелерден бас тартып, аймақтардың еңбек 
ресурстарының молдығы мен тапшылығы тұрғысынан таза экономика-
лық баға беру қажет. Сондай-ақ, ішкі көшіп-қонушыларды материалдық 
ынталандыруға емес, бұлардың бәрінен басқа елеулі сыбайлас жемқор-
лық құрамдас бөлігін қамтып, еңбек ресурстарының жетіспеушілігі шын 
мәнінде сезілетін аймақтарда нақты «өсу нүктелері» бола алатын кәсіпо-
рындарды және кадрларды іріктеу жөніндегі агенттіктердің, сондай-ақ 
халықты қайта даярлау орталықтарының функцияларын қатар алып 
жүретін рекрутингтік агенттіктер желісін дамытуға көңіл бөлген орынды. 

2. Ұлттық көші-қон агенттігін құру мәселесіне оралу ұсынылады. Қазақстан 
Республикасы Қауіпсіздік кеңесінің 2016 жылғы 10 маусымдағы отырысы 
барысында Қазақстан президенті Н. Назарбаев осындай агенттік құру 
қажеттігін ескертті.142 Алайда, осы уақытқа дейін ол құрылған жоқ. Бұл 
ретте бастапқы болжанған өкілеттіктерге (көші-қон процестерін бақы-
лау және реттеу) көшіп-қонушыларды қолдау функцияларын (жұмыс-
сыздық бойынша есепке қою, қайта даярлау курстарына жіберу және 
басқалар) қосқан орынды. 

142 Мемлекет басшысының төрағалығымен Қауіпсіздік Кеңесінің отырысы// Қазақстан Республикасы 
Президентінің ресми сайты. — 2016. — 10 маусым// www.akorda.kz/ru/events/akorda_news/zasedanie-
soveta-bezopasnosti-pod-predsedatelstvom-glavy-gosudarstva-4.

http://www.akorda.kz/ru/events/akorda_news/zasedanie-sovetabezopasnosti-pod-predsedatelstvom-glavy-gosudarstva-4
http://www.akorda.kz/ru/events/akorda_news/zasedanie-sovetabezopasnosti-pod-predsedatelstvom-glavy-gosudarstva-4
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3. Халықтың орын ауыстыруына байланысты мемлекеттік бағдарлама-
лар мен бастамаларға ақпараттық және түсіндіру жұмыстарын жүр-
гізуді күшейту қажет. Тәжірибе көрсеткендей, Қазақстан халқы мұндай 
бағдарламалардың жұмыс істеу тетіктері туралы жеткілікті хабардар 
емес. Көші-қон мәселелері жөніндегі ұлттық бюро Қазақстанда жұмыс 
істеп тұрған рекрутингтік агенттіктермен бірлесіп, тиісті ақпараттық 
және түсіндіру жұмыстарын жүргізу функцияларын өзіне алуы мүмкін.

4. Еңбек қызметін жүргізу мақсатында шетелге шығатын қазақстан-
дықтар санының өсуін ескере отырып, қабылдаушы елдермен еңбекші 
қазақстандықтардың еңбек, әлеуметтік және өзге де құқықтарын сақта-
уға бағытталған екіжақты келісімдер жасасу жөніндегі қызметті жандан-
дырған орынды.

5. Қазақстанда көші-қон процестерін реттеудің айтарлықтай тиімді нор-
мативтік- құқықтық базасы әзірленді, сондай-ақ көшіп-қонушыларға 
жәрдем көрсетуге арналған институттар (оның ішінде көші-қон ХҚКО) 
құрылды. Сонымен бір мезгілде елде көші-қон саласындағы мемлекеттік 
саясат пен практиканы айқындайтын бірқатар бағдарламалар мен стра-
тегиялар жұмыс істейді, бұл халық үшін де, мемлекеттік органдар үшін 
де қиындықтар туғызады. Осыған байланысты қолданыстағы бағдар-
ламаларды, заңдарды және заңға тәуелді актілерді келісу үшін оларды 
тәртіпке салуды жүргізген орынды. «Халықтың көші-қоны туралы» 
Заңға және 2020 жылғы жаһандық экономикалық дағдарысқа байланы-
сты Қазақстан Республикасының Көші-қон саясаты тұжырымдамасына 
алдын ала енгізілетін түзетулерді қабылдау қажет болуы мүмкін.

6. Еңбек көші-қонын реттейтін халықаралық конвенцияларға (1990 жылғы 
барлық еңбекші көшіп-қонушылар мен олардың отбасы мүшелерінің 
құқықтарын қорғау туралы халықаралық конвенция, 1949 жылғы еңбекші 
көшіп-қонушылар туралы ХЕҰ конвенциясы, көші-қон саласындағы теріс 
пайдаланушылық туралы және 1975 жылғы мүмкіндіктер мен өтініш 
теңдігін қамтамасыз ету туралы ХЕҰ конвенциясы) қосылсын. Қазақстан-
нан еңбекші көшіп-қонушылардың артушы көлемі байқалған кезеңде 
осы халықаралық құжаттар Қазақстанға өз азаматтарын халықаралық 
деңгейде қорғауды неғұрлым тиімді қамтамасыз етуге көмектесе алады.

7. Түйінді проблемалардың бірі — әртүрлі ведомстволар әртүрлі әдісна-
малар негізінде жүргізетін көші-қон процестерін статистикалық есепке 
алудың жетілмегендігі. Әртүрлі министрліктер мен ведомстволардың 

статистикалық есеп жүргізу ерекшеліктері осы мемлекеттік институт-
тардың нысаналы нұсқауларымен айқындалатынын мойындай отырып, 
ведомствоаралық ақпарат алмасуды болжайтын және әртүрлі көздерден 
деректерді жинақтайтын көші-қон процестерінің бірыңғай интегра-
цияланған ақпараттық жүйесін әзірлеу мәселесіне қайта оралу орынды 
болады.
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Глоссарий glossary of Migration (Geneva: migration for International Organization, 
2019) және «Көші-қон саласындағы терминология жөніндегі анықтамалық 
(орыс-ағылшын)» (Мәскеу: Көші-қон жөніндегі халықаралық ұйым, 2011) 
анықтамалары негізінде құрастырылған. 

Босқын де факто

БҰҰ-ның Босқындар мәртебесі туралы конвенциясына, 1951 ж. және 
босқындар мәртебесіне қатысты хаттамаға сәйкес босқындар деп таныл-
маған, бірақ негізді деп танылған себептер бойынша азаматтығы жоқ елге 
немесе тұрақты тұратын елге орала алмайтын немесе оралғысы келмейтін 
адамдар. 

Босқын (танылған)

«Нәсілдік, діни, азаматтық, белгілі бір әлеуметтік топқа жататындығына 
немесе саяси сенімдеріне байланысты қудалаудың құрбаны болу қаупінің 
себебінен өзінің азаматтығы болып табылатын елден тыс жерде жүрген 
және осы елдің қорғауын пайдалана алмайтын немесе мұндай қорғауды 
пайдаланғысы келмейтін адам» (Босқындар мәртебесі туралы конвенция, 
1951 ж., 1 А (2) бабы, Хаттамада түзетулермен. 1967 ж.).

Көрінетін азшылықтар

Канада мен Батыс Еуропаның кейбір елдеріндегі статистикалық және зерт-
теу категориясы олардың сыртқы келбеті мен мәдениетінен қатты ерекше-
ленетін халық тобын білдіреді. 

Ішкі көші-қон

Адамдардың елдің бір аймағынан екіншісіне жаңа тұрғылықты жер іздеу 
мақсатымен немесе ниетімен көшуі. Мұндай көші-қон уақытша немесе 
тұрақты болуы мүмкін. Ішкі мигранттар қоныс аударады, бірақ өз шыққан 
елінің аумағы шегінде қалады (мысалы, ауылдық жерлерден қалаларға көшу). 

Қайта оралған көші-қон

Әдетте, ең болмағанда бір жыл басқа елде болғаннан кейін өзінің шыққан 
еліне немесе тұрақты тұратын жеріне оралған адамның жүріп-тұруы. Қайта 
оралу ерікті немесе еркінен тыс болуы мүмкін 

Уақытша еңбекші көшіп-қонушылар / шарт бойынша еңбекші 
көшіп-қонушылар

Қабылдаушы елде еңбек шартында көзделген белгілі бір мерзімге қалатын 
білікті, білікті емес немесе оқытылмаған еңбекшілер.

Жоғары білікті еңбекші көшіп-қонушы 

Әдетте жоғары білікті жұмыс орнын алу үшін қажет жоғары білім немесе 
кәсіби тәжірибе, дағдылар немесе біліктілік алған еңбекші-мигрант. Мем-
лекеттің ұлттық деңгейінде мигранттардың біліктілік деңгейін анықтаудың 
әртүрлі критерйлері бар. Әдеттегідей, мигранттардың біліктілігі білім дең-
гейімен, кәсібімен, табысымен немесе олардың үйлесімімен анықталады. 

Шығу мемлекеті

Тиісті адам азаматы болып табылатын мемлекет (барлық еңбекші-мигрант-
тар мен олардың отбасы мүшелерінің құқықтарын қорғау туралы халықара-
лық конвенцияның 6 (а) бабы, 1990 ж.). 

Транзит мемлекеті

Тиісті адам жалданып жұмыс істейтін мемлекетке немесе жалданып жұмыс 
істейтін мемлекеттен шыққан мемлекетке немесе әдеттегі тұратын мемле-
кетке барған кезде ол арқылы өтетін мемлекет. 

Депортация

Шетелдікті өз аумағынан нақты жерге шығарып жіберу жөніндегі өзінің еге-
мендік құқығын пайдаланатын мемлекеттің болуына қабылдаудан бас тар-
тылғаннан немесе рұқсат беру мерзімі тоқтатылғаннан кейінгі әрекеті.
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Кемсітушілік

Барлық адамдарға тең көзқарастың болмауы, егер артықшылығы бар адамдар 
мен оны пайдаланбайтын адамдар арасында негізделген айырмашылықтар 
табылмаса. «нәсіліне, жынысына, тіліне немесе дініне» қатысты кемсітуге 
тыйым салынады (БҰҰ Жарғысының 1(3) бабы, 1945 ж.) «...нәсіліне, терісінің 
түсіне, жынысына, тіліне, дініне, саяси немесе өзге де нанымдарына, ұлттық 
немесе әлеуметтік тегіне, мүліктік, тектік-топтық немесе өзге де жағдайға 
қатысты қандай да бір айырмашылық бар» (Адам құқықтарының жалпыға 
бірдей декларациясының 2-бабы, 1948 ж.). 

Ерікті репатриация

Адамды шығу еліне оралу тілегі еркін айтылған негізде қайтару.

Ерікті түрде оралу

Оралушы адамның еркін қалауы негізінде шыққан еліне ұйымдасқан немесе 
тәуелсіз оралуы. 

Ұзақ мерзімді мигрант

Әдетте өзі тұрмайтын елге, ең болмағанда бір жылға көшетін адам. Осы-
лайша, тағайындалған ел іс жүзінде оның тұрақты тұратын жаңа еліне айна-
лады. Шығу елінің көзқарасы бойынша бұл адам ұзақ мерзімді эмигрант 
болады, ал келу елінің көзқарасы бойынша ұзақ мерзімді иммигрант болады. 

Адам саудасының құрбаны

Адам саудасындағы қылмыстың құрбаны болған адам. 

Заңды мигрант

Елге заңды түрде келген және өзінің адмиссиясының (рұқсатының) шартта-
рына сәйкес елде қалатын көшіп келуші. 

Заңды еңбекші-мигрант

Осы мемлекеттің заңнамасына және осы мемлекет қатысушысы болып 
табылатын халықаралық келісімдерге сәйкес жалдамалы жұмыс мемлекетіне 
келуге, онда болуға және ақы төленетін қызметке рұқсат алған еңбекші 
көшіп-қонушы мен оның отбасы мүшелері (Барлық еңбекші көшіп-қонушы-

лар мен олардың отбасы мүшелерінің құқықтарын қорғау туралы халықара-
лық конвенция, 1990 ж.

Жеке көші-қон

Адамдар жеке немесе отбасы ретінде қоныс аударатын жағдайлар. Мұндай 
жүріп-тұруды әдетте мигранттардың өздері қаржыландырады немесе жап-
пай көші-қон бағдарламаларына қарағанда жеке тұлғалар, ұйымдар немесе 
үкімет демеушілік жасайды. 

Білікті азамат

Шетелде тұратын және шыққан елінде немесе аймағында сұраныс бар 
кәсіби дағдылары бар азамат. 

Білікті еңбекші-мигрант

Белгілі бір қызмет саласындағы мақсаттар мен міндеттерді орындау үшін 
тиісті біліктілік және мамандану деңгейі бар еңбекші-мигрант. 

Қысқа мерзімді мигрант 

Бұл елге көші-қон демалу, демалыс, достарына немесе туыстарына бару, 
қызметтік қажеттілік немесе емделу себебінен болатын жағдайларды 
қоспағанда, өзінің әдеттегі тұратын еліне емес, басқа елге ең болмағанда 
үш айға (бірақ бір жылдан аз уақытқа) баратын адам. Халықаралық көші-қон 
статистикасының мақсаттары үшін қысқа мерзімді мигранттардың әдеттегі 
тұратын елі олар өткізетін кезең ішінде баратын ел болып саналады. 

Азаматтығы жоқ адам (апатрид)

Қандай да бір мемлекеттің оның заңына сәйкес азаматы болып қаралмай-
тын адам (1954 жылғы Апатридтер мәртебесі туралы БҰҰ Конвенциясының 
1-бабы). Азаматтығы жоқ адамның азаматқа тән құқықтары: мемлекеттен 
дипломатиялық қорғау, тұратын елде болудың ажырамас құқығы және қай-
тып оралу құқығы жоқ. 

(Адамдарды) заңсыз әкелумен айналысатын адам, 

Халықаралық танылған мемлекеттік шекара арқылы адамдарды заңсыз алып 
өту мақсатында оларды алып өтетін делдал (шарт бойынша). 
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Адам саудасымен айналысатын адам

Адамдарды алдау, мәжбүрлеу және/немесе пайдаланудың басқа түрлері 
арқылы экономикалық немесе басқа пайда алу үшін тасымалдайтын дел-
дал. Басынан бастап, адам саудагерінің мақсаты — адамды пайдалану және 
пайда табу немесе пайдаланудан пайда табу. 

Үздік тәжірибе

Қолданыстағы нормалар мен қағидаттарды халықаралық және ұлттық дең-
гейде сәтті қолданудың құралдары мен тәсілдері. Ең жақсы тәжірибе жұмыс 
нұсқаулықтары, мінез-құлық кодекстері, заңға тәуелді нормативтік-құқықтық 
актілер түрінде қолданылуы мүмкін. Үздік практикаға тән белгілер: жаңашыл-
дық, шығармашылық шешімдерді дамыту; мигранттардың құқықтарын 
сақтау деңгейіне оң әсер ету; тұрақты әсер, әсіресе мигранттардың өздері 
тартылған кезде; одан әрі даму әлеуеті. 

Халықаралық көші-қон

Басқа елде тұрақты немесе уақытша тұру мақсатында шыққан елінен немесе 
әдеттегі тұратын елінен кететін адамдарды көшіру. 

Халықаралық жастар көші-қоны 

Басқа елде тұрақты немесе уақытша тұру мақсатында шыққан елінен немесе 
әдеттегі тұратын елінен кететін 14-35 жастағы адамдарды көшіру. 

Халықаралық көші-қон жүйесі

Олардың арасында көлемі жағынан елеулі және осы елдер арасында бар 
саяси, экономикалық және мәдени байланыстарға негізделген тұрақты 
(өзін-өзі қамтамасыз ететін) көші-қон ағындарының болуымен айқындала-
тын елдер жиынтығы. Жүйе ішіндегі және одан тыс көші-қон ағындары-
ның көлеміндегі айырмашылықтар бір жүйені екіншісінен бөлуге мүмкіндік 
береді деп болжанады. 

Жас мигрант

14-35 жастағы мигрант. 

Құжаттары жоқ еңбекші көшіп-қонушылар / заңдарды бұза отырып 
келген еңбекші көшіп-қонушылар 

Елге кіруге, онда болуға немесе жұмыс істеуге рұқсат етілмеген еңбекші 
көшіп-қонушылар немесе олардың отбасы мүшелері. 

Құжаттары жоқ шетелдік

Тиісті құжаттарсыз елге кіретін немесе болатын шетелдік, сондай-ақ: а) елге 
кіру үшін заңды құжаттары жоқ, бірақ елге жасырын түрде кіре алатындар; 
b) елге жалған құжаттарды қолдана отырып кіретіндер; c) заңды құжаттарды 
қолдана отырып елге кіргеннен кейін рұқсат етілген мерзімнен тыс қалған 
немесе кіру шарттарын бұзған және елде рұқсатсыз қалған адамдар. 

Тұрақты емес көшіп-қонушы

Заңсыз кіруі немесе визасының қолданылу мерзімінің аяқталуы себепті тран-
зиттік немесе қабылдаушы елде заңды мәртебесі жоқ адам. Бұл термин елге 
кіру ережелерін бұзған көшіп-қонушыларға, сондай-ақ қабылдаушы елде 
одан әрі болуға құқығы жоқ кез келген басқа адамға қолданылады. 

Біліктілігі төмен еңбекші-көшіп-қонушы 

Білімі, кәсіби тәжірибесі немесе біліктілігі оған тек біліктілігі төмен еңбекпен 
айналысуға құқық беретін еңбекші көшіп-қонушы. 

Білім беру көші-қоны 

Оқудан өту мақсатында адамдардың өз елінен басқа елге көшуі. Көптеген 
елдерде білім беру көші-қоны ұлттық заңнамамен реттеледі. Кейбір елдер 
сыртқы білім беру көші-қонын реттеуде белсенді рөл атқарады. 

Оралман

Қазақстан Республикасы егемендік алған кезде оның шегінен тыс жерде 
тұрақты тұрған этникалық қазақ және оның Қазақстан Республикасы егемен-
дік алғаннан кейін оның шегінен тыс жерде туған және тұрақты тұрған ұлты 
қазақ, тарихи отанында тұрақты тұру мақсатында Қазақстан Республикасына 
келген және «Халықтың көші-қоны туралы» Қазақстан Республикасының 
Заңында белгіленген тәртіппен тиісті мәртебе алған (алған) балалары. 
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Қолдау көрсетілетін көші-қон

Кенеттен болған, өз бетімен көші-қонуға қарама-қарсылық ретінде мемле-
кеттің, мемлекеттердің немесе халықаралық ұйымдардың қолдауымен орын 
алатын көшіп-қонушылардың жүріп-тұруы. 

Оралу құқығы

Жүріп-тұру еркіндігі құқығының құрамдас бөліктерінің бірі. 1948 жылғы 
Адам құқықтарының жалпыға бірдей декларациясының 13 (2) -бабына сәй-
кес «әр адамның... өз еліне оралуға құқығы бар». 1966 жылғы Азаматтық 
және саяси құқықтар туралы халықаралық пактінің 12 (4) -бабында: (ешкімді 
өз еліне кіру құқығынан еріксіз айыруға болмайды» делінген. Дегенмен, 
Пактінің 12-бабының 3-параграфында белгілі бір шектеулер қарастырылған: 
«Жоғарыда аталған құқықтар заңмен көзделгендерден басқа, мемлекеттік 
қауіпсіздікті, қоғамдық тәртіпті, халықтың денсаулығын немесе адамгершілі-
гін немесе басқалардың құқықтары мен бостандықтарын қорғау үшін қажет 
және осы Пактіде танылған басқа құқықтармен үйлесімді шектеулердің объ-
ектісі бола алмайды.

Тастап кету құқығы 

Әр адам кез келген елден, соның ішінде өз елінен кетуге құқылы... (1948 
жылғы Адам құқықтарының жалпыға бірдей декларациясының 13 (2) бабы). 
Бұл құқық, мысалы, халықаралық құқықтың басқа құжаттарында да бар., 1966 
жылғы Азаматтық және саяси құқықтар туралы халықаралық пактінің 12 (2) 
бабында: «әр адам кез келген елден, соның ішінде өз елінен кетуге құқылы» 
делінген. Бұл барлық адамдарға ешқандай айырмашылықсыз берілген еркін 
жүріп-тұру құқығының құрамдас бөлігі болып табылады. Алайда, сонымен 
бірге халықаралық құқыққа сәйкес қандай да бір елге кіру құқығы жоқ. 

Шекара маңындағы еңбекші

Ол әдетте күн сайын немесе ең болмағанда аптасына кемінде бір рет қайтып 
келетін көрші мемлекетте өзінің әдеттегі тұрғылықты жерін сақтап қалатын 
еңбекші көшіп-қонушы (Барлық еңбекші көшіп-қонушылар мен олардың 
отбасы мүшелерінің құқықтарын қорғау туралы халықаралық конвенцияның 
2 (2) (a) бабы. 1990 ж. ). 

Қабылдаушы ел

Баратын ел немесе үшінші ел. Қайтарылған немесе репатриацияланған 
жағдайда — шыққан елі де. Президенттің, Үкіметтің немесе Парламент-
тің шешіміне сәйкес жыл сайын босқындар мен мигранттардың белгілі бір 
санын қабылдауға келіскен ел. 

Мәжбүрлеп қайтару

Адамды әкімшілік немесе сот шешімі негізінде шыққан еліне, транзиттік 
немесе үшінші елге міндетті түрде қайтару. 

Білімдарлардың келуі

Білімді және талантты адамдардың үшінші елден қабылдаушы елге көшуі. 
Білімдарлардың кері жылыстауы деп те аталады. 

Тартушы-итермелеуші факторлар 

Көші-қон адамдарды өз елдерінен кетуге («итермелеуші факторлар») және 
басқа елдерге көшуге («тартушы факторлар») мәжбүр ететін «тартушы- 
итермелеуші факторлары» тұрғысынан жиі талданады. 

Реадмиссия

Басқа мемлекетке заңсыз кірген немесе онда болған адамның (өз азаматы-
ның, үшінші ел азаматының немесе азаматтығы жоқ адамның) қайта келуіне 
мемлекеттің рұқсаты. 

Реинтеграция

Адамды топқа немесе процеске қайта қосу, мысалы, мигрантты шыққан 
елінің қоғамына қосу. Мәдени реинтеграцияны қамтиды (қайтып келген 
мигранттарға шыққан ел қоғамының құндылықтарын, өмір салтын, тілін, 
моральдық қағидаттарын, идеологиясы мен дәстүрлерін қайта қабылдау); 
әлеуметтік реинтеграция (көшіп-қонушыны өзі шыққан елдің әлеуметтік 
құрылымдарына қайта қосу) және экономикалық реинтеграция (көшіп-қо-
нушыны өзінің шыққан елінің экономикалық жүйесіне қайта қосу). Даму 
тұрғысынан реинтеграция басқа елде алынған тәжірибені шығу елінің 
дамуына ықпал ету үшін пайдалануға бағытталған. 
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Репатриация

Әртүрлі халықаралық құжаттарда баяндалған ережелер негізінде босқын-
ның немесе әскери тұтқынның өзі азаматы болып табылатын елге оралу 
құқығы (1949 жылғы Женева конвенциясы, 1977 жылғы хаттамалар, 1907 
жылғы Гаага конвенциясын (IV) толықтыратын құрлық соғысының заңдары 
мен әдет-ғұрыптары туралы ережелер, адам құқықтары жөніндегі құжат-
тар, сондай-ақ құқықтық әдет-ғұрыптар). Репатриацияны таңдау құқығы 
оны ұстап тұрған органдарға емес, адамның өзіне тиесілі. Репатриациялау 
құқығы сондай-ақ болу елінің мемлекеттік органдарына осындай адамдарды 
(сарбаздар мен бейбіт адамдарды) шығару, Ал шыққан елдері өз азамат-
тарын қабылдау міндеттемесін жүктейді. Репатриация термин ретінде 
халықаралық дағдарыс кезінде дипломатиялық өкілдер мен халықаралық 
лауазымды тұлғаларға да қолданылады. 

Шығу елі

Адамдар шетелге тұрақты немесе уақытша тұруға кететін ел. 

Шыққан елі

Көші-қон ағынының көзі болып табылатын ел. 

Транзит елі

Көші-қон ағындары қозғалатын ел (заңды немесе заңсыз). 

Адам саудасы

Адамдарды күшпен қорқыту немесе қолдану не мәжбүрлеудің, ұрлаудың, 
алаяқтықтың, алдаудың, билікті немесе жағдайдың осалдығын теріс пайда-
ланудың басқа да нысандары арқылы не басқа адамды бақылайтын адамның 
келісімін алу үшін төлемдер немесе пайдалар түрінде сатып алу жолымен пай-
далану мақсатында жүзеге асырылатын азғырып көндіру, тасымалдау, беру, 
жасыру немесе алу. Пайдалану, кем дегенде, басқа адамдардың жезөкшелігін 
немесе жыныстық қанаудың басқа түрлерін, мәжбүрлі еңбекті немесе қызмет-
терді, құлдықты немесе құлдыққа ұқсас әдет-ғұрыптарды, мәжбүрлі жағдайды 
немесе ағзаларды алуды қамтиды (2000 жылғы Біріккен Ұлттар Ұйымының 
Трансұлттық ұйымдасқан қылмысқа қарсы конвенциясын толықтыратын 
Адамдарды, әсіресе әйелдер мен балаларды сатудың алдын алу және жолын 
кесу және ол үшін жазалау туралы хаттаманың 3 (а) бабы). 

Еңбек көші-қоны

Жұмысқа жалдау мақсатында адамдардың өз елінен басқа елге көшуі. Көп-
теген елдерде еңбек көші-қоны ұлттық көші-қон заңнамасымен реттеледі. 
Сонымен қатар, кейбір елдер сыртқы еңбек көші-қонын реттеуде және 
шетелде өз азаматтары үшін қолайлы жағдайлар жасауда белсенді рөл атқа-
рады. 

Еңбекші-мигрант

Азаматы болып табылмайтын мемлекетте ақылы қызметпен айналысатын, 
айналысқан немесе айналысатын адам (1990 жылғы Барлық еңбекші-ми-
гранттар мен олардың отбасы мүшелерінің құқықтарын қорғау туралы 
халықаралық конвенцияның 2(1) — бабы). 

Білімдарлардың кетуі

Жанжал немесе перспективалар мен мүмкіндіктердің жетіспеушілігі сияқты 
себептер бойынша білімді және талантты адамдарды шыққан елінен үшінші 
елге көшіру. 

Мигрант оқушы 

Өзі азаматы болып табылмайтын мемлекетте оқудан өтетін адам. 

Көші-қон феминизациясы

Әйелдердің көші-қон процестеріне өспелі қатысуы. 

Экономикалық мигрант

Өзінің өмір сүру деңгейін жақсарту мақсатында шыққан елінен тыс жерде 
қоныстану үшін әдеттегі тұрғылықты жерінен кететін адам. 
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adilet.zan.kz/rus/docs/P010001371_.

Қазақстан Республикасының Үкіметі. Ауылдық елді мекендерге жұмыс істеу 
және тұру үшін келген денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамсыздан-
дыру, мәдениет, спорт және агроөнеркәсіптік кешен саласындағы маман-
дарға әлеуметтік қолдау шараларын ұсыну мөлшерін айқындау туралы» 
2009 жылғы 18 ақпандағы № 183 қаулы // Қазақстан Республикасының 
«Әділет» нормативтік құқықтық актілерінің ақпараттық-құқықтық жүйесі// 
adilet.zan.kz/rus/docs/P090000183_.

Қазақстан Республикасының Үкіметі. «Жұмыспен қамту 2020 Жол картасын 
бекіту туралы» 2013 жылғы 19 маусымдағы № 636 қаулы// Қазақстан Респуб-
ликасының «Әділет» нормативтік құқықтық актілерінің ақпараттық-құқықтық 
жүйесі// adilet.zan.kz/rus/docs/P1300000636.

Қазақстан Республикасының Үкіметі. «Қазақстан Республикасының аумағын 
ұйымдастырудың бас схемасының негізгі ережелерін бекіту туралы» 2013 
жылғы 30 желтоқсандағы № 1434 қаулы// Қазақстан Республикасының 
«Әділет» нормативтік құқықтық актілерінің ақпараттық-құқықтық жүйесі// 
adilet.zan.kz/rus/docs/P1300001434. 

Қазақстан Республикасының Үкіметі. «Қазақстан Республикасын әлеуметтік 
дамытудың 2030 жылға дейінгі тұжырымдамасын және әлеуметтік жаңғыр-
тудың 2016 жылға дейінгі кезеңге арналған жоспарын бекіту туралы» 2014 
жылғы 24 сәуірдегі № 396 қаулы// Қазақстан Республикасының «Әділет» 
нормативтік құқықтық актілерінің ақпараттық-құқықтық жүйесі// adilet.zan.kz/
rus/docs/P1400000396.

Қазақстан Республикасының Үкіметі. «Жұмыспен қамту 2020 Жол карта-
сын бекіту туралы» 2015 жылғы 31 наурыздағы № 162 қаулы// Қазақстан 
Республикасының «Әділет» нормативтік құқықтық актілерінің ақпарат-
тық-құқықтық жүйесі// adilet.zan.kz/rus/docs/P1500000162. 

Қазақстан Республикасының «Әділет» // adilet.zan.kz/rus/docs/P1500000162.

Қазақстан Республикасының Үкіметі. «Нәтижелі жұмыспен қамтуды және 
жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017–2021 жылдарға арналған бағдар-
ламасын бекіту және «Үкіметтік бағдарламалардың тізбесін бекіту және 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің күші жойылды деп 
тану туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 30 желтоқсан-
дағы № 1136 қаулысына өзгеріс пен толықтыру енгізу туралы» 2016 жылғы 
29 желтоқсандағы № 919 қаулы // «Әділет» Қазақстан Республикасы нор-
мативтік құқықтық актілерінің ақпараттық-құқықтық жүйесі// adilet.zan.kz/rus/
docs/P1600000919.

Қазақстан Республикасының Үкіметі. Қазақстан Республикасының туристік 
саласын дамытудың 2023 жылға дейінгі тұжырымдамасын бекіту туралы» 
2017 жылғы 30 маусымдағы № 406 қаулы // Қазақстан Республикасының 
«Әділет» нормативтік құқықтық актілерінің ақпараттық-құқықтық жүйесі// 
adilet.zan.kz/rus/docs/P1700000406. 

Қазақстан Республикасының Үкіметі. «Қазақстан Республикасы Көші-қон сая-
сатының 2017–2021 жылдарға арналған тұжырымдамасын және Қазақстан 
Республикасы Көші-қон саясатының 2017–2021 жылдарға арналған тұжы-
рымдамасын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы» 2017 
жылғы 29 қыркүйектегі № 602 қаулы// Қазақстан Республикасы нормативтік 
құқықтық актілерінің «Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесі// adilet.zan.kz/rus/
docs/P1700000602.
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Қазақстан Республикасының Үкіметі. «Нәтижелі жұмыспен қамтуды және 
жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017–2021 жылдарға арналған «Еңбек» 
мемлекеттік бағдарламасын бекіту туралы» 2018 жылғы 13 қарашадағы 
№ 746 қаулы // Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің 
«Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесі// adilet.zan.kz/rus/docs/P1800000746.

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика коми-
тетінің төрағасы. «Халықтың көші-қонының негізгі көрсеткіштерін есептеу 
әдістемесін бекіту туралы» 2016 жылғы 28 қарашадағы № 276 бұйрық // 
Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің «Әділет» 
ақпараттық-құқықтық жүйесі// adilet.zan.kz/rus/docs/V1600014567. 

Қазақстан Республикасының Президенті. 2012 жылғы 14 желтоқсандағы 
Қазақстан халқына Жолдауы «Қазақстан — 2050» Стратегиясы: қалыпта-
сқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты // Казахстанская правда. — 2012. — 
15 желтоқсан.

Қазақстан Республикасының Президенті. 2017 жылғы 31 қаңтардағы 
«Қазақстанның Үшінші жаңғыруы: жаһандық бәсекеге қабілеттілік» атты 
Қазақстан халқына Жолдауы// Қазақстан Республикасы Президентінің 
«Ақ Орда» ресми сайты. — 2017. — 31 қаңтар// www.akorda.kz/ru/addresses/
addresses_of_president/poslanie-prezidenta-respubliki-kazahstan-nnazarbaeva-
narodu-kazahstana-31-yanvarya-2017-g.

Қазақстан Республикасының Президенті. «Қазақстан Республикасындағы 
шетел азаматтарының құқықтық жағдайы туралы» 1995 жылғы 19 маусымдағы 
№ 2337 заң күші бар Жарлық// Қазақстан Республикасының Нормативтік 
құқықтық актілерінің «Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесі// adilet.zan.kz/rus/
archive/docs/U950002337_/19.06.1995.

Қазақстан Республикасының Президенті. «Қазақстан Республикасының 
Көші-қон және демография жөніндегі агенттігін құру туралы» 1997 жылғы 
8  желтоқсандағы № 3783 Жарлық// Қазақстан Республикасының Норма-
тивтік құқықтық актілерінің «Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесі// adilet.zan.kz/
rus/docs/U970003783_.

Қазақстан Республикасының Президенті. «Қазақстан Республикасының Ауыл-
дық аумақтарын дамытудың 2004–2010 жылдарға арналған мемлекеттік  

бағдарламасы туралы» 2003 жылғы 10 шілдедегі № 1149 Жарлық// Қазақстан 
Республикасының Нормативтік құқықтық актілерінің «Әділет» ақпарат-
тық-құқықтық жүйесі// adilet.zan.kz/rus/docs/U030001149_.

Қазақстан Республикасының Президенті. «Қазақстан Республикасы Көші-қон 
саясатының 2007–2015 жылдарға арналған тұжырымдамасы туралы» 2007 
жылғы 28 тамыздағы № 399 Жарлық// Қазақстан Республикасы нормативтік 
құқықтық актілерінің «Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесі// adilet.zan.kz/rus/
docs/U070000399_.

Қазақстан Республикасының Президенті. «Оралмандардың 2009–2011 
жылдарға арналған көшіп келу квотасы туралы» 2008 жылғы 17 қарашадағы 
№ 690 Жарлық // Қазақстан Республикасы Нормативтік құқықтық актілерінің 
«Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесі// adilet.zan.kz/rus/docs/U080000690_.

Қазақстан Республикасының Президенті. «Қазақстан Республикасының 2020 
жылға дейінгі Стратегиялық даму жоспары туралы» 2010 жылғы 1 ақпандағы 
№ 922 Жарлық // Қазақстан Республикасы Нормативтік құқықтық актілерінің 
«Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесі// adilet.zan.kz/rus/docs/U100000922_.

Қазақстан Республикасының Президенті. «Елді аумақтық-кеңістікте дамыту-
дың 2020 жылға дейінгі болжамды схемасын бекіту туралы» 2011 жылғы 21 
шілдедегі № 118 Жарлық// Қазақстан Республикасы Нормативтік құқықтық 
актілерінің «Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесі// adilet.zan.kz/rus/docs/
U1100000118. 

Қазақстан Республикасының Президенті. «Қазақстанның әлемнің ең дамыған 
30 мемлекетінің қатарына кіруі жөніндегі тұжырымдама туралы» 2014 жылғы 
17 қаңтардағы № 732 Жарлық// Қазақстан Республикасы Нормативтік 
құқықтық актілерінің «Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесі// adilet.zan.kz/rus/
docs/U1400000732.

Қазақстан Республикасының Президенті. «Қазақстан Республикасын инду-
стриялық-инновациялық дамытудың 2015–2019 жылдарға арналған мем-
лекеттік бағдарламасын бекіту туралы» және «Мемлекеттік бағдарлама-
лар тізбесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 
жылғы 19 наурыздағы № 957 Жарлығына толықтыру енгізу туралы» 2014 
жылғы 1 тамыздағы № 874 Жарлығы // Қазақстан Республикасы Нормативтік 
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құқықтық актілерінің «Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесі// adilet.zan.kz/
rus/docs/U1400000874.

Қазақстан Республикасының Президенті. «Инфрақұрылымды дамытудың 
2015–2019 жылдарға арналған «Нұрлы жол» мемлекеттік бағдарламасын 
бекіту және «Мемлекеттік бағдарламалар тізбесін бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Президентінің 2010 жылғы 19 наурыздағы № 957 Жарлығына 
толықтыру енгізу туралы» 2015 жылғы 6 сәуірдегі № 1030 Жарлығы// 
Қазақстан Республикасы Нормативтік құқықтық актілерінің «Әділет» ақпа-
раттық-құқықтық жүйесі // adilet.zan.kz/rus/docs/U1500001030.

Қазақстан Республикасының Президенті. «Қазақстан Республикасы Пре-
зидентінің кейбір жарлықтарына өзгерістер енгізу туралы» 2015 жылғы 25 
тамыздағы № 73 Жарлық// Қазақстан Республикасы Нормативтік құқықтық 
актілерінің «Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесі// adilet.zan.kz/rus/docs/
U1500000073.

Қазақстан Республикасының Президенті. «Қазақстан Республикасының 
2025 жылға дейінгі Стратегиялық даму жоспарын бекіту және Қазақстан 
Республикасы Президентінің кейбір жарлықтарының күші жойылды деп 
тану туралы» 2018 жылғы 15 ақпандағы № 636 Жарлығы// Қазақстан Респу-
бликасы Нормативтік құқықтық актілерінің «Әділет» ақпараттық-құқықтық 
жүйесі// adilet.zan.kz/rus/docs/U1800000636.

Қазақстан Республикасының Президенті. «Қазақстан Республикасының 
әкімшілік-аумақтық құрылысының кейбір мәселелері туралы» 2018 жылғы 
9 маусымдағы № 702 Жарлығы// Қазақстан Республикасы Нормативтік 
құқықтық актілерінің «Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесі// adilet.zan.kz/
rus/docs/P1800000420.
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http://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html
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