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Қазақстан тәуелсіз және табысты дамып келе жатқан 
мемлекет ретінде өзінің диаспоралық саясатын жүзеге 
асыруда және шетелдегі қазақ диаспорасымен қарым-
қатынас орнатуға мүдделі.

Қазақ диаспорасы біркелкі 
және алуан түрлі, ол көптеген 
ғасырлар бойы дамып келеді 
және әрбір тарихи кезеңде 
оның қалыптасуы мен дамуы-
ның әртүрлі саяси, діни және 
экономикалық себептері бол-
ды.

Сонымен қатар, қазақтар 
мен олардың ата-бабала-
ры мыңдаған жылдар бойы 
жүргізіп келе жатқан гене-
тикалық тұрғыдан салынған 
көшпелі өмір салтына бейім-
делу қабілетінің арқасында 
болу еліндегі табысты жұмыс 
істеуі, сондай-ақ полиэтносты, 
мультимәдениетті және поли-
конфессиялы құрылымы бар 
елдерде де табысты өмір сүру 
мүмкіндігі қазақ диаспорасы-
ның өзіне тән ерекшелігі бо-
лып табылады.

Қазақстанның диаспоралық 
саясаты:

- этникалық қазақтарды  
Қазақстанға қайтару саласын-
дағы мәселелерді реттеуге,

- шетелде тұратын отан-
дастарға қолдау көрсетуге 
бағытталған.
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Сарапшылардың пікірінше, жақын және алыс шет елдерде, 
43  елде 5 миллионнан астам этникалық қазақ тұрады, бұл  
Қазақстанда тұратын 19 миллион адамның 30 пайызын 
құрайды. Ең алдымен, бұл Қазақстан мен бес елдің шекарасы 
бойында тұратын этникалық қазақтар: Қытай, Ресей, Өзбекстан, 
Қырғызстан, Түркіменстан. Сондай-ақ ірі топтар Моңғолияда, 
Түркияда, Иранда тұрады.

«Отандастар» қорының алдын ала бағалауы бойынша, 1,5 мил-
лион этникалық қазақ шетелден Қазақстанға оралғысы келеді. 
Бұл диаспоралдық саясатты дамытуға және жетілдіруге жаңа 
серпін береді.

Шетелдегі қазақстандық диаспораның ерекшеліктерінің бірі 
- оның өкілдерінің гибридтік ұқсастығы болып табылады, ол 
мемлекетаралық өзара іс-қимылды неғұрлым сапалы терең 
деңгейде жасауға мүмкіндік береді.

Этникалық қазақтарды елге қайтару саласындағы саясатты іске 
асыру нәтижесінде, 1991 жылдан бастап 1 млн 84,7 мың этни-
калық қазақ елге оралды.

Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің дерек-
теріне сәйкес, 2021 жылғы 1 қазандағы жағдай бойынша жыл 
басынан бері 14 358 адам тарихи отанына оралып, қандастар 
мәртебесін алды.

1991 жылдан бастап 

1 млн 84,7 мың.  
этникалық қазақ

2021 жылғы 
қаңтар-қыркүйек 

14 358 адам
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ДИАСПОРАНЫ ҚОЛДАУ ЖӨНІНДЕГІ ЖОБАЛАР

 «Қазақ мәдени-іскерлік үйі 
(Qazaq House)» жобасы

«Qazaq House» саяси емес, коммерциялық 
емес және қоғамдық жоба болып табылады - 
Қазақстан Республикасы мен шет елдердің 
жеке және заңды тұлғалары арасындағы 
мәдени-гуманитарлық және іскерлік байла-
ныстарды кеңейту, дамыту, сондай-ақ нығай-
ту мақсатында жұмыс істейді. Шетелдегі 
жергілікті қоғамдық бірлестіктер базасын-
дағы Қазақ мәдени-іскерлік үйіне (Qazaq 
House) «Абай» мәдени орталығы мен «Ата-
мекен» іскерлік үйі кіреді, олар этникалық 
қазақтарға қазақ мәдениетін, дәстүрін, тілін 
үйреніп қана қоймай, Қазақстан кәсіпкер-
лерімен іскерлік байланыс орнатып, бизнес 
жүргізуге мүмкіндік береді.

Олар қазақ мәдениеті мен тілінің, ұлттық 
брендтердің жолсеріктері болады, сонымен 
қатар қазақстандық экспортты ілгерілетуге, 
іскерлік келісім-шарттар жасауға, серікте-
стерді іздеуге көмектеседі.

 «Тұрақты ауыл»  
жобасы

Жоба 2020 жылы іске қосылды. Жоба кәсіп-
керлік белсенділікті ынталандыру және 
онда тұратын оралмандардың бизнес-баста-
маларын қолдау арқылы ауылдық елді ме-
кендерді тұрақты дамытуды қамтамасыз ету 
бойынша шаралар кешенін білдіреді. Жоба 
репатрианттарды ауылдағы олардың кәсіп-
керлік белсенділігін атаулы қолдау үшін 
бизнес субъектілерінің жеке санатына бөлу-
ді көздейді. Қазіргі уақытта басым бағыт-
тарды айқындау, нормативтік базаны және 
қолданыстағы бағдарламаларды іске асыру 
тетіктерін жетілдіру бойынша жұмыс жүр-
гізілуде, бұл тұтастай алғанда қаржылық ин-
ституттардан оралмандарды тиісті қолдау ды 
талап етуге құқықтық негіз жасайды.
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ДИАСПОРАНЫ ҚОЛДАУ ЖӨНІНДЕГІ ЖОБАЛАР

 «Береке» оқу-өндірістік орталығы» 
жобасы

Бағдарлама облыс орталықтарында, мо-
ноқалаларда және республикалық маңызы 
бар қалаларда өндірілген өнімді өткізудің 
кепілді нарығын қамтамасыз ете отырып, 
репатрианттардың өндірістік қызметін 
жүзеге асыру үшін өнеркәсіптік аймақтар 
желісін құруға бағытталған. Осылайша, бұл 
жоба жаңа кәсіпорындардың сәтті өсуіне 
және олардың өндіріс көлемін арттыруға 
ықпал ете алады.

 «Отандастар. Болашаққа бағдар»

Отандастар. Болашаққа бағдар халықара-
лық дөңгелек үстелдің тіркеу платформасы 
болып табылады. «Отандастар. Болашаққа 
бағдар». Жалпы Қордың жобалық әлеуеті 
мәдениет, білім және бизнес салаларын 
қамтиды. Мәдени жобалар аясында түрлі 
музыкалық және шығармашылық байқа-
улар, шетелдегі қазақстандық әртістердің 
қатысуымен концерттер іске асырылуда. 
Нұр-Сұлтан қаласындағы Ұлттық академи-
ялық кітапхана базасында «Отандастар» 
кітапханасын құру идеясы қарастырылуда, 
онда отандық баспа басылымдары, сон-
дай-ақ қазақ диаспорасы туралы шетел 
әдебиеті мен отандастарымыздың шығар-
малары сандық нұсқада ұсынылады. 

Қазақстанның екіжақты экономикалық, сауда, қаржы қатынастарын жандандыруда диас-
пораның әлеуетін, сондай-ақ ынтымақтастықты құру, қазақ диаспорасымен қатынастар-
ды жақындастыру жөніндегі мемлекеттік тетіктер мен шаралардың тиімділігін пайдалану 
мәселесі ашық күйінде қалып отыр.

Осы бағытта «Отандастар Қоры» КеАҚ-ның қазақ диаспораларымен байланысты жолға 
қою және нығайту жөніндегі бағдарламасының бір бөлігі шетелде тұратын отандастар-
мен бизнес-форумдар өткізу болып табылады. 2019 жылы 8 елде (ГФР, АҚШ, Ұлыбритания, 
Швеция, ҚХР, Өзбекстан, Түркия және Ресей) бизнес-форумдар ұйымдастырылды.

Жалпы, диаспораның көші-қон көңіл-күйі айқын көрінбейді, алайда балалардың бола-
шағын Қазақстанмен байланыстыруға ниет бар. Көшудің негізгі шарттары материалдық 
сипатта болады: жұмысқа орналастыру, қаржылық көмек, тұрғын үй және т.б. Бұл ретте 
репатриацияға оң көзқарас байқалады.


