
 پناھندگان در جمھوری قزاقستانمعلومات برای افراد پناھجو و 

 
و قانون ملحق شد  پناھندگان    تی مربوط بھ وضع   1951سال    ونی قزاقستان بھ کنوانس   یجمھور

اساس، ھمھ درخواست   نیشد. بر ا  نافذ  2010  کرد کھ در سال   بی "درباره پناھندگان" را تصو 
ارائھ   یجمھور  یھ  خدمات مھاجرت وزارت امور داخل  تھیبھ کم  دی با  یپناھندگ   یھا قزاقستان 

 .دن شو 
 

 ؟ فرد پناھجو محسوب می شودقزاقستان کی در 
خواستار کسب  است کھ  تی تابع  بدون  ای  یخارج  فردقزاقستان، پناھجو جمھوری    نی قوان مطابق
اعطای مقام  در مورد ذی صالح نھاد   یری گ م ی تصم  تا زمانقزاقستان  یدر جمھور یپناھندگ
 ده است.ش یپناھندگ

 
 ؟محسوب می شوددر قزاقستان پناھنده  یچھ کس
تبدیل  از  مستدل ھراس لیاست کھ بھ دل یشھروند خارج  کی قزاقستان، پناھنده   نی قوان مطابق

خاص  یگروه اجتماع   کی ، تعلق بھ ت تابعی ،  مذھب،  ت ی قوم بر اساس نژاد، تعقیب   یقربانشدن بھ 
کشور خود   تی تواند از حما  یو نم قرار دارد خود    متبوعدر خارج از کشور   یاسی س دی عقا ای 

شخص بدون   ای ، استفاده نماید  تیحما  نی از ا ییترسھا  نی چن  لی خواھد بھ دل  ینم ای برخوردار شود  
ھ د بخواھ ینم   ای تواند  ینم  و  قرار داردخود متبوع    ای ی دائم سکونت کھ خارج از کشور  یتی تابع 

 .بازگرددترسھا    نی اخاطر 
 

در قزاقستان است؟  یپناھندگاعطای مسئول مسائل مربوط بھ  ادارهکدام   
 

ذی صالح  یآن نھادھاریاستھای منطقھ وی  و   یخدمات مھاجرت وزارت امور داخلی   تھی کم 
 .می باشندمسئول حل مسائل مربوط بھ پناھندگان در قزاقستان   و   یدولت 

 
 کنم؟  یپناھندگ درخواستتوانم در قزاقستان  یممن  چگونھ 

  یاز لحظھ  ای قزاقستان  ی پس از ورود بھ خاک جمھور یم ی پناھجو، ظرف پنج روز تقو  کی 
در  از احتمال این کھ وی در کشورش خبردار شدن   و  قزاقستان یدر قلمرو جمھور قرار داشتن

  دی عقا ای خاص   یگروه اجتماع کی، تعلق بھ تی، مذھب، تابع ت ی نژاد، مل بھ خاطر  بی تعق   نتیجۀ
  جھت   یمجاز با درخواست کتب  ندهینما  قیطراز  ای شخصاً ی تواند ، م متضرر می شود یاسی س

مھاجرت مراجعھ کند. ھنگام  ادارۀکمیتۀ  یو در محل اقامت خود بھ اداره منطقھ   یپناھندگ یاعطا
و  ارائھ می کند ل مھاجرت وکنتر شعبۀبھ   یدرخواست کتب  کی   فرد پناھجو  یعبور از مرز دولت



دھد.   یقزاقستان ارائھ م یجمھورادارۀ سرحدی  واحد  ، بھشعبھ نی در صورت عدم وجود چن
ساعت درخواست خودرا بھ  24پناھجو در عرض فرد  دولتی از مرز  یرقانونی ھنگام عبور غ

 .کند یم  می مھاجرت تسل ذی صالح ادارۀبخش 
 

 اگر شما بخواھید از قزاقستان درخواست پناھندگی کنید، باید بھ ادارۀ ذیل مراجعھ نمایید:  
 امور داخلۀ شھر نورسلطان  نت ریاست ادارۀ مھاجرت دپارتم

-ул. Иманова, 31, г.Нур، شھر نورسطالن 31آدرس: کوچۀ ایمانوف، عمارت 
Султан 

 امور داخلۀ شھرآلماتی، والیت آلماتی و شھر شیمکنت  دپارتمنت ریاست ادارۀ مھاجرت 
 Г. Алматы: ул. Карасай батыра    شھر آلماتی: کوچۀ کرسای باتیر

 .Г. Шымкент: ул 109؛    3شھر شیمکنت، کوچۀ ژلتوکسن عمارت   109
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 Г. Талдыкорган: ул. Балпык Би؛ 36شھر تلدی قرغان، کوچۀ بلپیک بی عمارت  
36 

 

ادارۀ مھاجرت در سایر شھرھا   تشما ھمچنین می توانید در بارۀ اعطای مقام پناھنده بھ دپارتمن 
دریافت   جھت  نمایید.  ارسال  دپارتم درخواست  آدرسھای  بھ  راجع  ذیل  نتاطالعات  لینک  بھ  ھا 

 وارد شوید: 
 .https://egov.kz/cms/ru/articles/dep_ia 

با خود  مجاز    ندهی نما  قی از طر  ای شخصاً  شما می توانید    اگر شما ھنوز بھ قزاقستان نیامده باشید،
کتب  نما  یپناھندگ مقام    یاعطا  ی برا  یدرخواست  کنسول   ای   ک ی مات وپلید  یندگ یبھ    یموسسھ 

  ی ارسال م مقام ذی صالح  بھ    یبررس  ی. درخواست شما برامراجعھ کنیدقزاقستان    یجمھور
 شود.

 ؟ ی چ  از آن بعدکردم. نام خودرا ثبت   ی من درخواست پناھندگ
ثبت    پس پناھندگ نام  از  شما    یدرخواست  م  یپناھندگ  شھادتنامۀبھ  بھ شخص   یاعطا  کھ  شود 

در قزاقستان بماند. ظرف سھ   یدر مورد درخواست و   یی نھا  م ی دھد در انتظار تصم  ی اجازه م
شد،   د ی مصاحبھ در اداره مھاجرت دعوت خواھ  جھت  شما  یماه پس از ثبت درخواست پناھندگ 

فرار از کشور خود و ترس از بازگشت خود    لی در مورد دال   را یات اطالع  دی توان   یکھ م   ییجا
تاردر طول  .  دی ارائھ دھ از  نام   خی سھ ماه  بارۀ    ثبت  شود. در   یداده م  خبربھ شما    می تصمدر 

ھنگاماز    یبرخ تصم   یموارد،  بررسی  ازی ن  می کھ   زماناز    میتصماتخاذ  دارد،    یاضاف  بھ 
 افتد. یم  قی سال بھ تعو کی شما تا   ھی درخواست اول

https://egov.kz/cms/ru/articles/dep_ia


 
 ؟ی خواھد شدبعد چ ،دورد ش یپناھندگ در بارۀ اعطای وضعیتدرخواست من اگر 
آن  کرد کھ    دی خواھ  افتی در  ی کتب   آگاھی  کی د،  و درخواست شما رد ش  اگر شدن رد    لی دالدر 

خواھد شد ذکر  اگر  درخواست  تصم شما  .  بھ  ذی صالحنھاد    م ی با    ی پناھندگ   یاعطارد    راجع 
بھ   حکم  نی ا  در مورد  صدور حکم  خی کھ ظرف سھ ماه از تار  دی حق را دار  نی ، ادی ستی موافق ن

 . د ی اعتراض کن  اکم سھ گانھ مح  ای باالتر و /  ذی صالحنھاد 
 است.  یکشور قطعحکم محکمۀ عالی 
 ت یشود. وضع  یداده م  یپناھندگ   فرد درخواست کننده شھادتنامۀمثبت، بھ    می در صورت تصم 

 است.  دی قابل تمد یبعد یشود و در سالھا یسال اعطا م  کیدر قزاقستان بھ مدت  یپناھندگ
 

 دارم؟ یف یپناھجو چھ حقوق و وظا  کیمن بھ عنوان 
: دی قزاقستان برخوردار ھست یجمھور نی بر اساس قوان  ذیلپناھجو از حقوق  کیبھ عنوان  شما

  تی وضع نیی اطالعات در مورد روش تع  کتبی، /ی شفاھی ترجمھ رایگان بھ خدمات یدسترس
  تی وضع کسب  ی؛ ارائھ درخواست براخود کالیف  بھ حقوق و تراجع ؛ اطالعات ی پناھندگ
  جھتدرخواست خود  بازپس گرفتن قزاقستان؛  یجمھور یدفاتر کنسول قیاز طر یپناھندگ
در رابطھ بھ رد  مھاجرت  مقامات ادارۀ  می تصم  در موردشکایت ئھ ارا ؛ ی پناھندگ تی وضع 

  می تصماخذ مراحل  انی تا پا قزاقستان یدر قلمرو جمھورقرار داشتن ؛ ی پناھندگ  یاعطا درخواست
بازگشت داوطلبانھ  ارائۀ شکایت،زمان  جملھ، از یپناھندگ  یدر مورد درخواست شما برا یینھا

مراقبت  ۀن یقزاقستان در زم یجمھور  نی مطابق با قوان یصح  یخود؛ مراقبت ھاتبوع بھ کشور م 
از  یی قضامایت قزاقستان؛ ح  یجمھور  نی مطابق با قوان یتجارت تی کار و فعال ی؛ آزادیصح  یھا

  ھی و کل گری د یھای حقوق و آزاد  یدارا نی . شما ھمچن یشخصع غیرمادی فحقوق و منااموال و 
 نییقزاقستان تع  یجمھور یالملل نیو معاھدات ب  نی، قوانیکھ بر اساس قانون اساس  دی ھست  یتعھدات 
.دشده ان 



 دارم؟ تکالیف پناھنده چھ حقوق و  کیمن بھ عنوان 
. دی قزاقستان برخوردار ھست یجمھور نی بر اساس قوان  ذیلپناھجو از حقوق  کیبھ عنوان  شما

کھ  یسند مسافرت ک ی و در داخل و خارج از کشور بر اساس   دی در قزاقستان بمان  دی شما حق دار 
متبوع خود حرکت کشور  یاستثناصالح قزاقستان صادر شده است، بھ ذی  یتوسط مقامات دولت 

؛  کنید درخواست معلومات مربوطھ در مورد بستگان خود در کشور مبدا   یاز مقامات دولتکنید، 
از ؛ شکایت کنید یپناھندگ   تی رد وضع ای  قطعلغو ،   مربوط بھ صالحذینھاد  می تصم  در بارۀ
مطابق با   تجارتکار و    ی؛ آزاداستفاده کنیدقزاقستان  یجمھور  نی مطابق با قوان  یصحخدمات 

. شما یشخصع غیرمادی فحقوق و منااز اموال و   ییقضامایت حقزاقستان؛  یجمھور  نی قوان 
،  یقانون اساس مبنایکھ بر  د ی ھست   ی کالیفت  ھ ی و کل گری د یھا یحقوق و آزاد  یدارا نی ھمچن 
 .  دشده ان  نیی قزاقستان تع  یجمھور یالملل نیو معاھدات ب   نی قوان 

 
در قزاقستان  انی از پناھندگان و پناھجو تیدر مورد حما یشتریتوانم اطالعات ب  یممن کجا در 

 کنم؟  دایپ
در قزاقستان ، از جملھ اطالعات تماس   یدر مورد مراحل پناھندگ شتریکسب اطالعات ب  یبرا

کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور  ارائھ شده توسط   یمقامات مربوطھ و انواع کمک ھا
 : دیی فرما  لینک ذیل بازدید، لطفاً از نپناھندگا

https://www.unhcr.org/centralasia/information-for-persons-of-
concern. 

 در قزاقستان کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناھندگان یھا تی نقش و فعال
خود بھ    یشرکا قیقزاقستان از طرامور پناھندگان در سازمان ملل متحد در  یعال یای ساری کم 

  ونیمناسب کنوانس تطبیق   لی کند و بھ منظور تسھ   یم  یو پناھندگان کمک حقوق انی پناھجو
سازمان ملل متحد   یعال یایساری کم  یکند. شرکا یم  یمشورت تی حما  صالحی مقامات ذ بھ،  1951

صحی   یکمک ھا انی پناھندگان و پناھجو  ری پذ بیآسافراد بیشتر توانند بھ  یم در امور پناھندگان 
 ند.کن ارائھ  یمال محدود و 
بھ    انی پناھجو  یآن بر دسترس یو شرکا  در امور پناھندگانسازمان ملل متحد  یعال یای ساری کم 

از ادغام کامل پناھندگان در قزاقستان  نی کنند و ھمچن  ینظارت م  یقلمرو و مراحل پناھندگ 
 کنند.  یم  ت ی حما
 : مراجعھ فرماییدھ آدرس ذیل ، لطفاً ب ی پناھندگ  مربوط بھھرگونھ سوال  مورد  در

 .696546 ,696545 (7172) 7+. تلفون: 14شھر نورسلطالن، خیابان مامبتوف، عمارت 
г. Нур-Султан, ул. Мамбетова, 14.  

 7238 744 (701) 7+شمارۀ تلفون عاجل: 
 

 کیھاقزاقستان  یدر جمھور کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناھندگان یشرکا
 ھستند؟ 

https://www.unhcr.org/centralasia/information-for-persons-of-concern
https://www.unhcr.org/centralasia/information-for-persons-of-concern


کند تا   یم  یھمکار یردولت ی غ یبا شرکا در امور پناھندگانسازمان ملل متحد  یعال یای ساری کم 
و ادغام کمک کند. تمام خدمات و کمک   مایت ، ح یبھ مراحل پناھندگ  یبھ پناھندگان در دسترس 

 است. گانی را انی آنھا بھ پناھندگان و پناھجو یھا
قزاقستان بھ   در حقوق بشر یالملل نیپناھندگان سازمان ملل متحد، دفتر ب  یعال یای ساری کم  کی شر

 دھد:  یارائھ م یمشاوره و کمک حقوق  تی پناھندگان و افراد بدون تابع ،انی پناھجو
 قزاقستان در حقوق بشر یالملل نی دفتر ب  KIBHR : 

 
 2496044 (727) 7+، 423، دفتر а-4، عمارت 8شھر آلماتی، میکروریان 

- г. Алматы, 8-й микрорайон, дом 4-а, офис 423,  
 5589253 (701) 7+، 44، دفتر 49شھر شیمکنت، خیاالن کازیبیک بی، عمارت 

- Шымкент, ул. Казыбек би, 49, офис 44. 
 

بھ افراد پناھجو و پناھنده در امور پناھندگان  سازمان ملل متحد    یعال  یا ی ساری کمشریک دیگر  
 کمکھای مالی، صحی و اجتماعی ارائھ می کند: 

  طبقۀ یکم،  86، عمارت ف جمعیت ھالل احمر قزاقستان: شھر آلماتی، خیابان کونایو ،
+7 (727) 2913791 

 г. Алматы, ул. Кунаева, 86, первый этаж. 
 

را فراھم کند کھ  یط ی کند تا مح ی تالش م  پناھندگاندر امور سازمان ملل متحد  یعال یای ساری کم 
کھ   یو کسان   می کن  یکھ بھ آنھا خدمت م  یدر آن افرادباشد و    ری قابل اعتماد، محترمانھ و فراگ

م کار  سازمان  امنکنند  یدر  خودرا  شود،  نماینداحساس    ،  شنیده  آنھا  کھ ،  صدای  باشند  قادر 
کنند  بیان  خودرا  و  راستثما  بھ،  سخن  تحقیر  ذیت  ،  و  آن   یجنس آزار  از  و  دھند  نشان  واکنش 

 جلوگیری کنند.   
 

 محرمیت 
 و پناھندگان محرمانھ است.   انی اطالعات ارائھ شده توسط پناھجو  کلیۀ
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