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РЕЗЮМЕ
Бұл құжат — «Қазақстан Республикасындағы
халықтың қоныстану жағдайының анализі»
резюмесі БҰҰ Қазақстандағы халық қоныстану
қорының (ЮНФПА) техникалық қолдауымен
даярланды.
«Қазақстан Республикасындағы халықтың
қоныстану жағдайының анализі» деп аталатын
құжатта мемлекеттегі халық құрылымы мен
санының динамикасын кешенді бағалаудың
негізгі қорытындылары енген аналитикалық
шолу, Қазақстанның демографиялық даму
болашағы мен тенденциялары көрсетілген.
Авторлар елдегі демографиялық жағдайды
зерттейді, дамудың ұлттық бағдарламаларына
мониторинг жүргізу мен жоспарлау үшін
демографиялық мәліметтерді интеграциялайды
және осы саладағы саясатты жасақтауға қажетті
дәлелді деректер ұсынады.
Құжат Қазақстан Республикасының Ұлттық
экономика министрлігінің Статистика комитеті
көрсеткен мәліметтерге (ағымдағы статистика,
статистикалық бюллетендер мен жинақтар,
ұлттық халық санағының мәліметтері, сондайақ қосымша деректер) негізделген. Ақпаратты
сараптауға қажет деректер табылмаған
жағдайда, қолда бар мәліметтерді пайдалана
отырып, қандай да бір көрсеткіштің бағасы мен
есебіне негізделген қорытынды жасалды.

БҰҰ Қазақстандағы халық қоныстану қорының (ЮНФПА) материалдарына қатысты
сауалдарды Қазақстанда мына мекенжайға жолдауға болады: Нұр-Сұлтан қаласы,
А.Мәмбетов көшесі, 14.
«Қазақстан Республикасындағы халықтың қоныстану жағдайды анализінің» толық
нұсқасымен біздің сайтта таныса аласыз https://kazakhstan.unfpa.org.
Мәтіннің, график пен кестелердің үзіндісін тек коммерциялық емес мақсатта және
дереккөзді көрсетіп қана қолдана аласыз.

© ЮНФПА Қазақстан 2019
Аталған материалдағы көзқарас авторларға тиесілі, ол пікір БҰҰ Қазақстандағы халық қоныстану
қорының (ЮНФПА), Біріккен Ұлттар ұйымының немесе оларға қосылған ұйымдардың пікірі болып
есептелмеуі мүмкін. Пайдаланылған белгілердің құқықтық мәртебесі әлдекімнің немесе қандай
да бір мемлекеттің, аумақтың, ауданның немесе шекаралық аймақтың пікірі болып саналмайды.
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Қазақстан Республикасы тәуелсіздіктің алғашқы
жылдарында демографиялық жағдайға байланысты
елеулі дағдарыстарды бастан өткерді, олар: халықтың
жаппай көшуі, туудағы демографиялық құлдырау,
өлім-жітімнің артуы. Бұл жағдаяттар мемлекеттегі
барлық сала құрылымындағы маңызды көрсеткіштерді
күрт төмендетіп жіберді. 2000 жылдардың басынан
бастап дұрыс жасақталған және қолданысқа енгізілген
мемлекеттік тұжырымдамалар, жол карталары мен
іс-шаралардың арқасында елдегі демографиялық
жағдайдың жақсарғаны байқалады. Демек бүгінгі таңда
Қазақстан 18 миллионнан аса халқы бар, бірегей және
көпэтносты ел, оның халық саны табиғи қозғалыстың
себебінен ұдайы өсіп келеді.
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика
министрлігі Статистика комитетінің деректеріне
негізделген анализде барлық демографиялық
процестердің динамикасын көрсеткен, халықтың
құрылымын, репродуктивті денсаулығын, өмір сүру
деңгейін сипаттаған және тұтас ел аумағындағы,
онымен қоса өңірлердегі 2050 жылға дейінгі негізгі
көрсеткіштердің болжамды сценарийлерімен де оқып,
таныса аласыз.
Анализді жасау барысындағы БҰҰ Халық
қоныстандыру қорының (ЮНФПА) үлесін атап өткім
келеді. Қазақстан Республикасының Үкіметі мен
азаматтық қоғам институттарындағы әлеуметтік
бағдарламаларды жоспарлау және мониторинг
жүргізуде, сондай-ақ елдің ұлттық демографиялық
саясатын әзірлеуде көп пайдасын тигізетін бұл
анализдің нәтижелері ұлттық деңгейде ғана емес,
әрбір жеке аймақ үшін де маңызды деп сенемін.
Аналитикалық есептің авторлар тобына:
халықаралық кеңесшілер Валерий Владимирович
Елизаровқа және Владимир Николаевич
Архангельскийге (М.В. Ломоносов атындағы Мәскеу
мемлекеттік университеті); ЮНФПА-ның Қазақстан
Республикасындағы кеңсесімен жұмыс істеуде үлкен
тәжірибесі бар Михаил Борисович Денисенкоға
(«Жоғары экономика мектебі» ҰЗУ, Мәскеу, Ресей
Федерациясы), Ұлттық кеңесші Бауыржан Сәбитұлы
Жүсіповке, ЮНФПА-ның Қазақстандағы кеңсесінің
халықты қоныстандыру, дамыту және гендер мәселелері
жөніндегі ұлттық бағдарламалардың үйлестірушісі
Ғазиза Мұхамедиқызына, сондай-ақ жобаны жасауға
атсалысқан Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика
министрлігі Статистика комитетінің қызметкерлері:
Нұрлан Еркенұлы Ханжігітов пен Бақыткүл Кеңесқызы
Өтеулинаға айырықша алғыс айтқым келеді.
Жалпы алғанда ұлттық әлеуетті нығайту үшін
статистикалық демографиялық деректерді жинау
және анализ жасауда ЮНФПА-ның Қазақстандағы
кеңсесін техникалық қолдау арқылы әріптестік
орнатқан жөн деп санаймын және біздің бұл бағыттағы
ынтымақтастығымыз өзге де бірлескен жобаларды
қолға алуға септігін тигізеді деп ойлаймын.

Кез келген елдің құнды капиталы — оның адамдары.
Халықтың саны, жасы, жынысы, білімі, кәсібі,
экономикалық қызметі және басқа да сипаттамалары
туралы білім тиімді мемлекеттік шешімдер қабылдауда
міндетті шарт болып есептеледі және халықаралық
деңгейде қабылданған орнықты даму мақсаттарының
жетістігіне мониторинг жүргізуде маңызды рөл
атқарады.
Халықтың қоныстану жағдайының анализі (ХҚЖА)
жасалған бұл құжат ұлттық даму стратегияларындағы
халықтың қоныстануы, репродуктивті денсаулық пен
гендерлік теңдік мәселелерін кеңінен интеграциялауға
Қазақстандағы ЮНФПА-ның бейілді екенін дәлелдейді.
Мұнда адам құқықтары, мәдени және гендерлік
аспектілер нақты ескерілген. Аталған материал ұлттық
әлеуетті халықаралық ынтымақтастықта нығайтуға
ықпал етеді және халықты қоныстандыру мен дамыту
жөніндегі халықаралық конференцияда (ХҚХК)
келісілген қағидаттарға, орнықты даму саласындағы
мақсаттарға сәйкес келеді, ұлттық жауапкершілік
пен көшбасшылық үшін алдын-ала айтылған
шарттар ретінде Қазақстан Республикасы үкіметінің
мүдделеріне жауап береді. Осы зерттеудегі әлеуметтікдемографиялық анализ — өңір және этникалық топтар
бойынша тіркелген жастық, жыныстық деректердегі
айтарлықтай айырмашылықтарды ерекшелеп, атап
көрсете алады. Осылайша, ХҚЖА халықтың динамикасы
мен репродуктивті денсаулығын, сондай-ақ кедейлік,
теңсіздік пен дамудағы өзара байланысы мен қарымқатынасын кешенді түрде бағалауға тірек береді. Бұл,
әсіресе жергілікті деңгейдегі, сондай-ақ қала мен ауылаймаққа арналған саясат пен жоспарларды негіздеу
үшін қажетті деректерді әзірлеуге ықпал етеді деп
үміттенеміз.
Осы маңызды құжатты дайындаған Қазақстан
Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің
Статистика комитеті мен авторлық ұжымға ерекше
алғысымды білдіремін және біз ұсынған ақпарат
мемлекеттік органдарға, үкіметтік емес және
Халықаралық ұйымдарға, академиялық орталарға,
Бұқаралық ақпарат құралдарына, сондай-ақ халықтың
әлжуаз топтарына ерекше назар аудара отырып,
Қазақстан Республикасы халқының қоныстануындағы
жағдай туралы білімін арттырғысы келетін барлық
жұртқа пайдалы болады деп сенемін.
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КІРІСПЕ
Халық санының динамикасы мен демографиялық
болжам — даму бағытындағы өзекті мәселе.
Ол бағдарламалардың тұрақты дамуы мен
стратегияларды жасақтаудағы маңызды құрам
болып есептеледі. Даму бағдарламаларына
мониторинг жүргізу үшін және әлеуметтікэкономикалық жоспарлау үшін демографиялық
мәліметтерді интеграциялауға көп көңіл бөлінеді.
Болашақтағы экономикалық, экологиялық
реакциялар мен әлеуметтік өзгерістерге әсер
ететін себептер қатарында демографиялық
факторлар үлкен рөл ойнайды. Мәселені түсіну
мен санның өзгеруіндегі нәтижелер, халықтың
жас құрылымы, халық өсімінің болашағы мен
тенденциялары, сондай-ақ демографиялық
процестердің әлеуметтік саласы, экономиканың
өңірлік дамуы — демографиялық өзгерістерге
тән экономикалық потенциалға негізделетін
саясатты жасақтауда үкіметке көмек береді.
Қоғамның ең маңызды капиталы — адам
капиталы. Оның саны мен сапасын аймақтық
және ұлттық деңгейде бағалау — мемлекеттік
басқарудың заманауи маңызды элементтерінің
бірі. Ұлт бағдарының сандық өлшемі халықтың
санымен, жасы, жынысы, білімі, кәсібіне қатысты
құрылымымен, экономикалық ерекшелігімен
және өзге де өзекті сипаттарымен анықталады
және мемлекеттік дәлелді шешімдерді
қабылдаудағы міндетті шарт болып саналады.
Тұрақты дамудың мақсаты халықаралық
деңгейде қабылданған жетістіктердің прогресіне
мониторинг жүргізуде маңызды орын алады.
2016 жылы әлем кезек күттірмейтін жаһандық
проблемаларды шешу үшін тұрақты даму
саласындағы 2030 жылға дейінгі кезеңге
арналған өзекті қадамдарды жүзеге асыруға
ресми түрде кірісті. Орнықты дамудың жаһандық
мақсаттары мен бағдарлары «Қазақстан–2050»
стратегиясында көрсеткен басымдықтармен
және міндеттерімен толық сәйкес келеді. Ұлттық
стратегия мемлекетті әлемнің ең дамыған
отыз елінің қатарына кіруін қамтамасыз етуге
бағытталған және бес институционалдық
реформаны, сондай-ақ «Рухани жаңғыру»
бағдарламасын орындауға, «100 нақты қадам» Ұлт
жоспарын жүзеге асыруға қолдау көрсетеді.
Ел президенті Қасым-Жомарт Тоқаев жария
еткен «еститін мемлекет» принципі орнықты
дамудың «Ешкімді соңында қалдырмау» деп
аталатын жаһандық өзекті мәселесіндегі
принципімен де толық сәйкес келеді.
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Мүмкіндіктерін кеңейту жолында адам
құқығын (оның ішінде репродуктивті
құқық пен репродуктивті құқығын қорғау
құқығы да кіреді) әйелдер мен ер адамдар,
ұл және қыз балалар толық қолдана алған
сәтте ғана тұрақты дамимыз. Тұрақты даму
үшін адамдардың экономикалық дамуына
жәрдемдесу, лайықты еңбекпен қамтамасыз
ету де қажет.
Даму процесіне халық санағының
динамикасы да аса маңызды. Ол даму
мақсатына жетудің мүмкіндігін анықтайды.
Жастар мен егде жастағы адамдардың, туу
көрсеткішінің, ауру мен өлімнің, халық саны
өсімінің, урбанизация мен ішкі миграция
пропорциясының өзгеруі елдің әр аймағындағы
мүмкіндіктер мен кірістің теңсіздігіне де тәуелді.
Ұлттық орташа көрсеткіштен өзге, ұлттық
қосалқы мәліметтер де үлкен рөл атқарады,
олар репродуктивті денсаулық қорын қоса
есептегенде, негізгі медициналық-әлеуметтік
қызметтерге қолжетімділік пен экономикалық
мүмкіндіктердің аймақтық әртүрлілігін
сипаттайды.
Жастар — болашақтың даму потенциалы,
олар технологиялық инновациялар мен
әлеуметтік түрленуге жәрдемдеседі. Алайда
ол үшін жастардың денсаулығын жақсартып,
сапалы білім беріп, лайықты жұмысқа
орналастыру керек.

Мақсаты
Халықтың қоныстануы мен дамуының өзара
байланысы мәселелерін зерделеудегі ұлттық
бастамаларды қолдау — БҰҰ Қазақстандағы
халық қоныстану қорының (ЮНФПА) маңызды
басымдықтарының бірі. Онда демографиялық
деректерді интеграциялаудағы әлеуметтікэкономикалық жоспарлау мен даму
бағдарламаларына мониторинг жүргізудегі
көмекке көп көңіл аударады.
2019 жылы ЮНФПА кеңсесі елдегі
демографиялық жағдайды кешенді түрде
бағалау жолында демографиялық динамиканың
кедейлікпен, теңсіздікпен, ұлттық және өңірлік
дамумен байланыстарын анықтады және
жоспарлау мен мониторинг жүргізудегі саясат
пен интеграцияны жасақтау үшін Қазақстан
Республикасының үкіметіне дәлелді деректер
ұсынып, техникалық көмек көрсетті.
«Қазақстан Республикасындағы халықтың
қоныстану жағдайының анализі» (ХҚЖА)
аналитикалық есебі — осы бағдарламаның
маңызды элементі. Қазақстандық және
халықаралық консультанттар әзірлеген ұлттық
деңгейдегі бұл есеп халықтың саны мен
құрылымының динамикасын, халықтың өсу
тенденциялары мен перспективасын кешенді
түрде бағалайды, сонымен бірге демографиялық
процестердің өңірлік әлеуметтік-ақпаратына
анализ жасайды.

Дереккөздер
Бұл есеп Қазақстан Республикасы Ұлттық
экономика министрлігі Статистика комитетінің
сайтындағы (ағымдағы статистика, статистикалық
бюллетендер мен жинақтар, халық санағының
және іріктелген-тақырыптық ұлттық
зерттеулердің деректері) ресми статистикалық
деректерге, сондай-ақ Статистика комитетінің
мамандары ұсынған қосымша мәліметтерге
негізделген. Анализ үшін қажетті ақпарат
табылмаған жағдайда, қолда бар деректердің
негізінде қандай да бір көрсеткіштердің
шамаларын есептеп, баға бердік. Статистикалық
деректерді пайдалану кезінде Түркістан
облысы мен оның орталығының жаңадан
құрылуы, миллион халқы бар қаланың Оңтүстік
Қазақстан облысынан шыққаннан кейінгі аумақ
халқының саны мен құрылымының айтарлықтай
өзгеруі, оған қоса жаңа әкімшілік-аумақтық
бірлік — республикалық бағыныстағы Шымкент
қаласының құрылуы ескерілді.

«Қазақстан Республикасындағы халықтың
қоныстану жағдайының анализі» жобасының
мақсаты — ұлттық демографиялық саясат
тұжырымдамасын жасауда дәлелді
статистикалық мәліметтердің практикалық
сараптамасы қолданылуын қамтамасыз ету.
Қолда бар статистикалық ақпарат көздерін
талдай отырып, шолу авторлары халық саны
мен құрылымы динамикасының негізгі
тенденцияларына, олардың өзгеру қарқынына,
тууға, өлім-жітімге, отбасы құрамына,
қоныстандыруға, ішкі және сыртқы көшіқонға, халықтың әлеуметтік-экономикалық
сипаттамаларына резюме әзірлейді, сондайақ демографиялық перспективалар бойынша
болжамдар айтады және даму бағдарламаларын
әзірлеу кезінде қаперге алатын ұсыныстар
жасайды.
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ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ
ХАЛЫҚ САНЫ1

Мың адам

1991–2019 жылдардағы (жыл басындағы есеп бойынша)
Қазақстан халқы санының динамикасы

Соңғы 20 жылда Қазақстан Республикасындағы
халық саны табиғи өсім (қайтыс болғандар санынан туғандар санының артуы) арқылы көбейіп,
1999–2018 жылдар аралығында 3 млн 628 мың
адамға артты. 1999–2001 жылдары табиғи
өсімінен де жоғарылап кеткен миграциялық
шығынның кесірінен халық саны кеміді. Миграциялық өсім 2004–2011 жылдары ғана байқалды,
бірақ осы кезеңде туғандар санының қайтыс
болғандар санынан артып, халық саны өсімі
80%-тен жоғарғы көрсеткішті құрады. Ал халық
саны, негізінен, табиғи өсім есебінен артты.
Халық саны соңғы бес жылда тіптен арта түсер
еді (260–270 мың адамға жетуі мүмкін болатын),
алайда иммигранттардың саны артуынан
(2013 жылы 0,3 мың адам, 2018 жылы 29,1 мың адам
көшкен) халық саны қайта кеми түсті. 2014–2018
жылдар аралығында осы көрсеткіштің кесірінен
халықтың табиғи өсімі 7,3%-ке, ал 2018 жылы
10,8%-ке төмендеді.

1999–2018 жылдардағы Қазақстандағы халық саны өсімінің компоненттері
(мың адам)

Мың адам

Қазақстан — жүзден аса этнос пен 18 конфессия
өкілдері тұратын көпұлтты мемлекет. Республика
жер көлемі бойынша әлемдегі тоғызыншы ел, бұл
ретте халықтың орташа тығыздығы әрбір шаршы
шақырымға шаққанда бар болғаны 6,8 адамнан
келеді. Қазақстан табиғи ресурстар қоры
бойынша әлемде алтыншы орында тұр және
ресми түрде кіріс деңгейі орташадан жоғары
елдерге жатады. 2018 жылғы Адам дамуы туралы
баяндаманың деректеріне сәйкес, Қазақстан
адам дамуы индексінің өте жоғары мәні бар
(0,800) елдердің тізіміне дүниежүзінің 188
мемлекетінің ішінде 59 орынды иеленіп, енген2.
Тәуелсіздіктің алғашқы онжылдығында
елдегі халық саны кеміді. 1992 жылдан 2001 жыл
аралығында халық саны 1 млн 600 мың адамға
немесе 9,7%-ке азайды. 2002 жылдан Қазақстандағы халық саны тұрақты түрде өсті де, 2019 жылы
18,4 млн адамды құрады. Миграция мен халықтың
табиғи өсіміне орай халық саны тұрақты түрде
артып отыр.

Бұл бөлімнің дереккөзі: Қазақстан Республикасының негізгі демографиялық көрсеткіштері;
«Қазақстан Республикасының 2018 жылдың басындағы халық санының анықталуы туралы»
жедел-ақпарат.

Миграциялық өсім

Human Development Indices and Indicators/ 2018 Statistical Update (ағылш.). United Nations
Development Programme.

Табиғи өсім

1

2
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ХАЛЫҚТЫҢ АУМАҚТЫҚ БӨЛІНІСІ
Қазақстанның өңірлердегі халық саны
динамикасы едәуір өзгеше, демек халықтың
аумақтық бөлінісі өзгереді.
Тәуелсіздік жылдарында еліміздегі батыс және
оңтүстік өңірлеріндегі халық саны едәуір өсті.
1992–2018 жылдары Маңғыстау халқының саны
екі есеге өсті. Атырау облысының халқы 46,4%-ке
көтерілді, Қызылорда (34,1%) мен Түркістан (33,3%)
облыстары ширек мөлшерге көбейді, Алматы
облысының халқы 22,7%, ал Ақтөбе облысындағы
адамдар саны 17,5%-ке ұлғайды. Қазақстандағы
халықтың жалпы есебімен алғанда бұл
облыстардағы халық саны 1992 жылдағы
42,2%-тен 2019 жылы 47,7%-ке өсті.
Бұл аралықта еліміздің орталық, солтүстік
және шығыс аймақтарында халық саны күрт
төмендеді. Халық саны күрт төмендеген
өңірлер қатарында Солтүстік Қазақстан (39,6%)
Ақмола (31,0%), Қостанай (29,6%) облыстары
аталады. Ал Шығыс Қазақстан халқы 22,4%-ке,
Павлодар облысының халқы 21,1%-ке, Қарағанды
облысының халқы 18,6%-ке құлдыраған.
Қазақстандағы халықтың жалпы есебімен
алғанда бұл облыстардағы халық саны 1992
жылдағы 46,5%-тен 2019 жылы 30,9%-ке, яғни
1,5 есе азайған.
2008 жылдан бері қарай қала халқының
саны тұрақты түрде артып келеді.
Негізінен, республикалық бағыныстағы үш
қаланың әсерінен осындай өсім байқалады.
Қазақстандағы халықтың жалпы санына
шаққандағы бұл қалалардың ортақ үлесі
1992 жылы 11,1% болса, 2019 жылы 21,4%-ке жеткен.

11,1%

1992

Халықтың 1992–2018 жылдардағы территориялық бөліну динамикасы
Атырау обл
Батыс Қазақстан обл

Қостанай
обл

Ақмола обл
Павлодар обл
Шығыс Қазақстан
обл

1 078 400

Шымкент
1992 жылдан Шымкент қаласындағы халық
саны 2,5 есе (1992 жылы 400 500 адам болса,
2019 жылдың басында 1 009 100 адам) өскен,
ол мемлекет халқының жалпы санының
5,5% құраған (1992 жылы 2,4%-ке ұлғайған).

1992

400 500
1 009 100

2019

Қызылорда обл

Алматы
Алматы халқының саны 1992 жылғымен
салыстырғанда ұлғайып, 63,5%-ке жеткен.
2019 жылдың басындағы есеп бойынша халқы
ең көп қала — Алматы (1 854 800 адам). Қала
тұрғындарының саны Қазақстан халқы жалпы
санының 10,1%-ін құраған (2019 жылдың басындағы
дерек). Салыстыра қарастырсақ, 1992 жылы
Алматы халқының саны Қазақстан халқының
6,9%-ін құраған еді.

Маңғыстау обл

Қазақстандағы халық тығыздығы (Бір шаршы шақырымға шаққандағы адам саны)

<0.6
0.6–1
1–1.4
1.4–1.8
1.8–2.2
2.2–2.6
2.6–3
3–4
4–5
5–10
10–15
15–20
20–30
30–50
>50

1 854 800

2019 (басы)

21,4%

10 698 210
Қала халқы

7 697 357
Ауыл халқы

Қарағанды обл
Түркістан обл

1 134 600

2019

Алматы обл
Жамбыл обл

Елдегі күллі қала халқының саны 2019 жылы
1992 жылғымен салыстырғанда 1 234 700 адамға
немесе 13,6%-ке өсіп, күллі қала халқының үлесі
58,2%-ке жетті.
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Солтүстік Қазақстан обл

Ақтөбе
обл

298 700

2019

1992

Қала халқының үлесі
(Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент)
1992 (басы)

Нұр-Сұлтан
1992 жылдан бастап халық саны 3,6 есе,
яғни 298 700 адамнан 1 078 400 адамға өскен
(2019 жылдың басындағы дерек), демек
Нұр-Сұлтан қаласының тұрғын саны Қазақстан
халқының жалпы есебімен алғанда 1,8%-тен
5,9%-ке ұлғайған.

Ауыл халқы елдің оңтүстік өңірлерінде
көбірек: Түркістан облысында — 80%, Алматы
облысында — 77,5%, Жамбыл облысында — 60,3%.
Қазақстандағы қала халқының саны табиғи
және миграциялық өсімнің есебінен ұлғаюда,
сондай-ақ халықтың табиғи өсімі басым екенін
айта кету керек. 2009–2018 жылдары қала халқы

санының жалпы өсімінде табиғи өсімнің үлесі
76,1% құраған.
Туу көрсеткіші өлім көрсеткішінен
артқандықтан ауылдағы халық саны ұлғайып
отыр, ал миграциялық сальдо көңіл көншітпейді,
2009–2018 жылдары ол сальдо табиғи өсімнің
42,7%-ін ғана құраған.
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Қазақстан Республикасының 2002–2019 жылдардағы негізгі жас топтары бойынша
халықтың бөлінісі (%; жыл басындағы есеп бойынша)4 5

ХАЛЫҚТЫҢ ҚҰРЫЛЫМЫ
Халықтың жастық-жыныстық құрылымы
елдің демографиялық және әлеуметтікэкономикалық сипатын көрсетеді, сондай-ақ
болашақтағы демографиялық динамиканы
анықтап, экономикалық-әлеуметтік дамудың
шектеулері мен мүмкіндіктерін айқындайды.
2009 жылғы халық санағы мәліметтерімен
салыстырғанда (әйелдер — 51,8%, ерлер —
48,2%) әйелдердің үлесі 0,3%-ке төмендеген.
Бұл, ең алдымен халықтың жас құрылымындағы
өзгерістерге — еңбекке қабілетті жасқа жетпеген
халық үлесінің айтарлықтай өсуіне байланысты,
бұл көрсеткіш бойынша ер азаматтардың үлесі
жоғары.
2009

2019 (жыл басы)

Еңбекке жарамды халықтың үлесі

0,3%
әйелдер

Қазақстанда әйелдер мен ер азаматтардың
үлес салмағы шамамен 20–29 жас аралығында
теңеседі. 65–69 жастағы әйелдер ер азаматтардан
қарағанда 1,5 есе, ал 70 және одан жоғары
жастағы әйелдер ер азаматтардан 2 есе көп.
2009 жылғы халық санағынан кейінгі кезеңде
Қазақстан халқының жас құрылымы өзгерді.
Еңбекке қабілетті жастағы халықтың үлесі кеміп,
еңбекке қабілетті жастан асқандар мен еңбекке
қабілетті жасқа жетпегендердің үлесі артты. Бала
туу көрсеткішінің артып, өлім-жітімнің азаюына
байланысты халықтың табиғи өсімі ұлғайды.

2010 (басы)

64,2%

әйелдер

2019 (басы)

59,1%

0,3%
ер азаматтар

еңбекке қабілетті жаста

еңбекке қабілетті жастан асқан

Жасы: Еңбекке қабілетті жасқа жетпеген (0–15); еңбекке қабілетті жаста (әйелдер 16–57, ер адамдар 16–62;
2019 жылдың басындағы дерек бойынша: әйелдер 16–58); еңбекке қабілетті жастан асқан (әйелдер 58+,
ер азаматтар 63+; 2019 жылдың басындағы дерек бойынша: әйелдер 59+).

ер азаматтар

Еңбекке қабілетті жасқа жетпеген жастағы
жыныстық құрылымда ұл балалардың көптігін
олардың дүниеге көптеп келуімен түсіндіреміз
(мысалы, 2017 жылы 51,7% ұл бала, 48,3% қыз бала
дүниеге келген3).

2017 жылы дүниеге келген ұл және
қыз балалардың үлесі
2019 жылдың басында еңбекке қабілетті
жастағы халықтың үлесі 59,1%-ті құрады.
2010 жылдың басындағы есеппен (64,2%)
салыстырғанда ол 5,1%-ке азайған.

қыздар

ұлдар
Алайда, барлық жастағы ерлердің өлімжітімі жыныстық құрылымдағы арақатынасты
теңестіруге, ал үлкенірек жастағы халықтың
арасында әйелдер санының едәуір артуына
себеп болып отыр.

20–29 жас

60–69 жас

70+ жас

әйелдер

әйелдер

әйелдер

ер азаматтар

ер азаматтар

ер азаматтар
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еңбекке қабілетті жасқа етпеген

2010 жылы еңбекке қабілетті жасқа жетпеген
адамдардың үлесі артып, 2019 жылы ол 29,9%
болды.
Әйелдердің зейнет жасының ұлғаюы еңбекке
қабілетті жастағы халықтың саны мен үлесін
біршама арттырды және еңбекке қабілетті жастан
асқан халықтың үлесін де қысқартты.
Қала халқы ауыл тұрғындарына қарағанда
анағұрлым көп, қаладағы еңбекке қабілетті
жастағы адамдардың үлесі (2019 жылдың
басындағы деректерді есепке алсақ, қалада —
60,2%, ал ауылдағы тұрғындардың 57,6%
еңбекке қабілетті жаста).
Еңбекке қабілетті жастан асқандар да ауылға
қарағанда қалада көп. (Қалада — 11,6 %, ауылда —
10,3%).
Алайда, 2019 жылдың басындағы мәліметке
сенсек, еңбекке қабілетті жастан кіші адамдар
саны ауылға (32,0%) қарағанда қалада (28,3%) аз.

Халықтың жас құрылымы
Халықтың жас құрылымы облыстар мен
қалаларда әртүрлі.
2019 жылдың басындағы есеп бойынша,
еңбекке қабілетті жастағы халықтың ең көп
үлесі Нұр-Сұлтан (62,3%) және Алматы (64,7%)
қалаларында, ал өңірлер ішінде — Қостанай
(62,7%) және Павлодар (61,3%) облыстарында.
Еңбекке қабілетті жастағы халықтың ең
азы Түркістан (53,3%) және Жамбыл (55,3%)
облыстарында. Түркістан облысында еңбекке
қабілетті жастан асқан халық та аз (7,1%). Бұл
облыстан Маңғыстау облысы ғана (6,9%) төмен
тұр.
Түркістан және Маңғыстау облыстарында
жастар көп. Бұл облыстарда 16 жасқа дейінгі
балалар мен жасөспірімдердің ең жоғары
үлесі — (2019 жылдың басындағы деректерді
есепке алсақ) Түркістан (39,6%) мен Маңғыстауда
(36,6%). Сондай-ақ халықтың үштен бірінен
астамы жастарды құраған өңірлер қатарында
Жамбыл (35,1%), Қызылорда (35,0%), Атырау (34,8%)
облыстары мен Шымкент (34,5%) қаласы бар. Бұл
өңірлердегі халықтың құрылымында жастар көп.
Еңбекке қабілетті жасқа жетпеген халықтың
ең аз (халықтың төрттен бір бөлігі) үлесі Қостанай (21,4%), Солтүстік Қазақстан (22,1%), Павлодар
(23,9%), Шығыс Қазақстан (24,1%) облыстарына
және Алматы (23,6%) қаласына тиесілі. Сондай-ақ
оларда еңбекке қабілетті жастан асқан
халықтың үлесі салыстырмалы түрде жоғары:
Солтүстік Қазақстан облысында — 17,7%, Шығыс
Қазақстан облысында — 16,1%, Қостанай
облысында — 15,9%, Павлодар облысында —
14,8%, Қарағанды облысында — 14,4% және
Ақмола облысында — 14,2%.

Еңбекке жарамды халықтың үлесі
Алматы

Қостанай обл

Нұр-Сұлтан

Павлодар обл

Жамбыл обл

Түркістан обл

Қазақстанның демографиялық журналындағы деректерді
есепке алдық. 2013–2017. Астана, 2018, 55-б.
3

2002 жылдың (2001 жылдың 1 шілдесінен) деректерін
келтірдік, себебі 2013 жылы № 105–V «Қазақстан
Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы»
заңы; Қазақстан Республикасының 1996 жылдың 16
шілдесіндегі заңында зейнет жасы әйелдер үшін 58 жастан,
ер адамдар үшін 63 жастан еді («ҚазақКСР азаматтарының
зейнетақымен қамтамасыз ету туралы» Қазақ КСР заңына
өзгертулер мен толықтырулар енгізу туралы Қазақстан
Республикасының 21 маусымдағы № 32–I заңы.
4

2017, 2018, 2019 жылдардағы Қазақстан Республикасы
халқының жекелеген жас топтары мен жыныс өкілдеріне
қатысты саны бойынша деректерді есепке алдық.
5
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Солтүстік Қазақстан және Түркістан облыстарындағы халықтың жастық-жыныстық
пирамидасы (2019 жылдың басындағы есеп бойынша)7
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Қазақстан республикасы халқының жастық-жыныстық
пирамидасы (2019 жылдың басындағы есеп бойынша)6

15–24 жастағы халықтың үлесі, 2019 жылдың басы
Қазақстан халқының жастық-жыныстық пирамидасы (2019 жылдың басындағы есеп бойынша)
салыстырмалы түрде ауқымды (және неғұрлым
жастар ұлғайып келе жатыр), 1990 жылдары туу
көрсеткіші төмендесе, 2002 жылдан ол көрсеткіш
ұлғайған және жылдан-жылға дүниеге келген
бала саны артып отырған. 1990 жылдардағы туу
көрсеткішінің кемуінен 15–20 жастағы топтың
жастық-жыныстық пирамидасында «олқылықтар»
бар. 2019 жылдың басындағы есепке сенсек, ол
«олқылықтардың» ең көп көрсеткіші 17–21 жас аралығындағылардың санынан байқалды (1997–2001
жылдары дүниеге келгендер).
Репродуктивті жастағы халық санының азаюы
жасы үлкендердің баланы дүниеге әкелуінің
салыстырмалы коэффициенттерімен теңесуі
мүмкін. Нәтижесінде, 2019 жылдың басында
49–58 жас аралығындағылар (1960–1969 жылы
туғандар) аздау.
1970 жылдары туғандардың және 1980
жылдардың алғашқы жартысында дүниеге
келгендердің саны артты. Бұл өсім, әсіресе
1984–1987 жылдары өсті, оған қоса балалары
бар отбасыларға көмек көрсету іс-шараларына
байланысты бала саны тіптен көбейе түсті.
30–39 жас аралығындағылардың арасында

ұрпақ саны атты (2019 жылдың басындағы есеп
бойынша).
Халықтың жас құрылымының аймақтық айырмашылықтары Солтүстік Қазақстан және Түркістан облыстарының (Солтүстік және Оңтүстік
аймақтардың) жастық-жыныстық пирамидаларының мысалында айқын байқалады.
Солтүстік Қазақстан облысы халқының
жастық-жыныстық пирамидасы еңбекке қабілетті
жастағы халықтың үлесі салыстырмалы түрде
жоғары екенін көрсетеді. Түркістан облысы
халқының жастық-жыныстық пирамидасы егде
жастағы адамдардың аз, ал 16 жасқа дейінгі
балалардың көп екенін көрсетеді.
15–19 жас аралығындағы жасөспірімдердің
үлес салмағы Қазақстанның барлық халқының
6,2%-ін құрайды. Жастардың 7,0%-і Жамбыл
және Қызылорда облыстарында, 8,0%-і Түркістан
облысында, 7,8%-і Шымкент қаласында
тұрады. Бұл көрсеткіш Шығыс Қазақстан
және Павлодар облыстарында айтарлықтай
төмен (әрқайсысында 5,4%-тен келеді). Бұл
көрсеткіш Нұр-Сұлтан (5,0%) және Алматы (4,7%)
қалаларында тіптен аз.
2019 жылдың басындағы есеп бойынша,
Қазақстан Республикасында 15–24 жастағы

халықтың үлесі 12,8%-ті
құрады. Осы жас тобындағы
жастардың ең көбі Түркістан
(15,2%), Қызылорда (14,3%)
облыстарында және Шымкент
қаласында (15,6%) тұрады.
Ал Шығыс Қазақстан және
Павлодар облыстарында
олардың үлесі ең төменгі
көрсеткішті көрсетеді
(әрқайсысында 11,2%-тен келеді).
2019 жылдың басындағы
есеп бойынша, 20–24
жастағылар барлық халықтың
6,6%-ін құрады. 7%-тен
жоғары көрсеткіш Қызылорда
(7,2%) және Түркістан (7,3%)
облыстарына, Алматы
(7,2%) және Шымкент (7,8%)
қалаларына тиесілі, ал 6%тен төмен көрсеткіш Шығыс
Қазақстан және Павлодар
облыстарында (әрқайсысында
5,8%-тен келеді) байқалған.
6
7
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15–19 жас

20–24 жас

15–24 жас

Шымкент
Түркістан обл
Қызылорда обл

Алматы
Шығыс
Қазақстан обл
Павлодар обл

Нұр-Сұлтан
Жамбыл обл

Қазақстан Республикасының Статистика комитетінің мәліметтері бойынша.
Қазақстан Республикасының Статистика комитетінің мәліметтері бойынша.
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Демографиялық жүктеме — халықтың өндірістен тыс бөлігінің қоғамға деген
жүктемесін көрсететін, халықтың жас құрылымының жалпыланған сандық
сипаттамасы. Ол әртүрлі мәнге ие болуы мүмкін: балалардың жүктемесі егде жастағы
жүктемеден асып кетсе жағымды мәнге ие болады, керісінше, егде жастағылардың
жүктемелері басым болса өте жағымсыз мәнге ие болады.

Қазақстанда 2010 жылдан бастап еңбекке
қабілетті жастағы халық үлесінің төмендеуі
еңбекке қабілетті жасқа жетпеген және асып
кеткен адамдардың әсерінен демографиялық
жүктеме коэффициентін артырады. 2010 жылдың
басындағы есеп бойынша, демографиялық
жүктеме еңбекке қабілетті жастағы халықтың 1000
адамға шаққандағы үлесі 557 тұрғыннан келген
еді, ал 2019 жылдың басындағы есеп бойынша
бұл сан артып, 692-ге, яғни 135‰-ке өсті.
Еңбекке қабілетті жасқа жетпегендердің
жүктемесі себебінен демографиялық жүктеме
артты: бұл топтағылар 2010 жылы 404-тен 2019ші жылы 505-ке, яғни 101‰-ке өскен. Еңбекке
қабілетті жастан асқандардың демографиялық
жүктеме коэффициенті жоғарыда мысалға алған
уақытта шамамен үш есе азайған немесе 34‰-ке
түскен (2010 жылы — 153; 2019 жылы — 187 (2018
жылдың басында бұл коэффициент едәуір өсті
(191), бірақ әйелдердің зейнет жасының ұлғайып,
зейнеткерлік жас санатынан еңбекке қабілетті
жас санатқа ауысуына байланысты бұл көрсеткіш
сәл төмендеді.
2019 жылдың басына еңбекке қабілетті жасқа
(1000-ға шаққанда 505-і) жетпеген адамдардың
демографиялық жүктеме коэффициенті еңбекке
қабілетті жастан асқан адамдардан (187) 2,7 есе
көбейді.
Демографиялық жүктеме Қазақстанның
қалалары мен облыстарында айтарлықтай
өзгеше. Демографиялық жүктеме қала халқында
ауылдағылармен салыстырғанда аз (656 және
731), бұдан басқа қалаларда еңбекке қабілетті
жасқа жетпегендер де аз (ауыл тұрғындары —
549, қалалықтар — 459), еңбекке қабілетті жастан
асқан адамдар ауыл-аймаққа қарағанда (182)
қалалықтарда көп (197)8.
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Демографиялық жүктеме коэффициентінің ең
үлкен мәні Түркістан (877) және Жамбыл (808)
облыстарында, сондай-ақ ол Маңғыстау (772)
және Қызылорда (758) облыстарында 750-ден
жоғары. Бұл облыстарда еңбекке қабілетті
жасқа жетпеген адамдардың демографиялық
жүктеме көрсеткіші салыстырмалы түрде жоғары:
Түркістан облысында еңбекке қабілетті жастағы
халықтың 1000 адамға шаққандағы үлесі 744,
ал қалғандары 600-ден асады. Сонымен қатар,
еңбекке қабілетті жастан асқан адамдардың
демографиялық жүктемесі бұл облыстарда
жалпы Қазақстан аумағымен салыстыра
қарағанда аз болып саналады.
Қостанай облысында (596), Алматы (544) және
Нұр-Сұлтан (605) қалаларында демографиялық
жүктеме коэффициентінің мәні өте аз. Солтүстік
Қазақстан облысы халқының еңбекке қабілетті
жастағы тұлғаларының демографиялық
жүктемесі еңбекке қабілетті жасқа
жетпегендерден (367) төмен, есесіне еңбекке
қабілетті жастан асқандардың демографиялық
жүктемесінің мәні (294) жоғары.

1000 тұрғынға шаққан сан

Қазақстан Республикасында 2002–2019 жылдардағы демографиялық
жүктеменің коэффициенті (Еңбекке қабілетті жасқа жетпеген және асып
кеткендердің 1000 тұрғынға шаққандағы саны)

ДЕМОГРАФИЯЛЫҚ ЖҮКТЕМЕ

Еңбекке қабілетті жасқа
жетпеген және асқан

Еңбекке қабілетті
жастан асқан

Қорытынды
Халықтың жастық-жыныстық құрылымы
демографиялық жағдайды сипаттай отырып,
негізінен, болашақтағы демографиялық
динамиканы алдын ала айқындайды.
Бір жағынан, 1990 жылғылардың ішінде
белсенді репродуктивті жастағылар
салыстырмалы түрде аз. 2019 жылдың басындағы
есеп бойынша, 15–19 жастағы әйелдердің саны
20–24 жастағы әйелдерден 7,6%-ке кем, ал 20–24
жастағылардың саны 25–29 жастағылардан
22,2%-ке аз. Демек 15–19 жас аралығындағы
әйелдер саны 25–29 жас аралығындағы топқа
қарағанда 28,0%-ке кем. Белсенді репродуктивті
жастағы әйелдер санының алдағы уақытта
да қысқаруының салдарынан дүниеге бала
әкелгендердің абсолютті санын азайтып, бала
туудың жалпы коэффициентін қысқартатыны
сөзсіз.
Екінші жағынан, өлім-жітім көрсеткіші
салыстырмалы түрде артатын 70 жасқа
дейінгілердің саны болашақта көбейеді. Мысалы,
2019 жылдың басында 60 жастағы тұрғындардың
саны 70 жастағылардан екі есе көп еді, ал 60
жасқа дейін өмір сүру ықтималдығы ерлерде
71,3%-ті, әйелдерде 86,6%-ті құрайды және таяу
уақытта осы жас шегіне жеткен тұрғындар саны
айтарлықтай өседі. Жас құрылымындағы мұндай
өзгерістер өлім-жітімнің ортақ коэффициентінің
ұлғаюына ықпал етеді.

Еңбекке қабілетті
жасқа жетпеген

Осылайша, таяу уақытта Қазақстан халқының
жас құрылымының өзгеруі бала туудың ортақ
көрсеткішінің төмендеуіне, өлім-жітімнің ортақ
көрсеткіштерінің артуына және демек, халықтың
табиғи өсімінің біршама қысқаруына ықпал етеді.

Қазақстан Республикасының Статистика комитетінің мәліметтері бойынша.
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Қазақстан Республикасындағы халықтың облыстардағы
этникалық құрылымы, 2018 жылдың басы

Халықтың этникалық құрылымы (2018)

67.47%

19.76%

3.18%

1.53%

1.46%

1.11%

0.99%

4.5%

Қызылорда обл

Шығыс Қазақстан обл

Атырау обл

Алматы

ХАЛЫҚТЫҢ ЭТНИКАЛЫҚ ҚҰРЫЛЫМЫ
2018 жылдың басындағы есеп бойынша
Қазақстан халқының 2/3 астамы қазақтар (67,47%),
бестен бір бөлігі орыстар (19,76%) екен. Басқа
ұлттар арасында өзбектер (3,18%), украиндар
(1,53%), ұйғырлар (1,46%), татарлар (1,11%), немістер
(0,99%) көп.
Халық санының, әсіресе туу мен өлім-жітім
көрсеткішінің өзгеру параметрлеріндегі,
миграциялық процестер сипатындағы
өзгешеліктер әр түрлі ұлт динамикасындағы
айырмашылықтарды, демек Қазақстан халқының
этникалық құрылымының өзгеруін байқатады.
Қазақстан халқының жалпы санындағы
қазақтардың үлесі айтарлықтай артып келеді.
1999 және 2009 жылдардағы халық санағы
арасындағы кезеңде қазақтардың саны
айтарлықтай өсті (53,48%-тен 63,07%-ке). 2009
жылғы халық санағынан кейін де қазақтардың
саны ұлғайып, 2018 жылдың басында 67,47%-ке
жетті.
Халықтың этникалық құрамы Қазақстанның
облыстары мен қалаларында өзгеше. ОңтүстікБатыс өңірлер — Қызылорда, Атырау мен
Маңғыстау облыстарында — қазақ ұлты басым,
халықтың түгелге жуығы моноұлттық топ құрайды.
2018 жылдың басында қазақтардың үлесі
90%-тен асқан, бұл өңірлердегі қазақтардың

үлесі 96,2% (Қызылорда), 92,4% (Атырау) және
90,7% (Маңғыстау). (Бұл өңірлердегі ұлттардың
ішінде қазақтардан кейін орыс ұлтының өкілдері
басымдау — Қызылордада 1,9%, Атырауда — 5,4%
және Маңғыстауда — 5,7%).
Жалпы Қазақстан бойынша қазақтардың
үлесі Ақтөбе (82,4%), Түркістан (76,3%), Батыс
Қазақстан (75,9%), Жамбыл (72,6%) және Алматы
(71,8%) облыстарында, сондай-ақ Нұр-Сұлтанда
(78,2%) жоғары. Ал бұл өңірлердегі орыстардың
үлесі (Түркістан облысынан басқа) Жамбыл
облысындағы көрсеткішпен, яғни 10,0%-тен
басталып (мұнда дүнгендер (5,1%), түріктер (3,0%)
және өзбектер (2,5%) де бар), Батыс Қазақстан
облысындағы көрсеткішге дейінгі, яғни 19,6%
аралығында аяқталады. Түркістан облысында
өзбектердің (16,7%) үлесі басым, ал бұл облыста
елдегі басқа өңірлермен салыстырғанда орыстар
мен тәжіктердің үлесі азырақ — 1,8%.
2018 жылдың басындағы есеп бойынша,
қазақтардың үлесі Шымкентте 66,0%-ті, өзбектер
18,2%-ті, орыстар 9,7%-ті құраған. Шығыс Қазақстан
облысында қазақтардың үлесі 60,0%-ке, ал
орыстардың үлесі 36,5%-ке тең. Алматыда
шамамен сонша қазақ (59,5%) бар. Бұл қалада
орыстар 26,1%-ті құрайды және ұйғырлардың
үлесі де біршама бар (5,5%).

1999 және 2009 жылдардағы халық санағының, оған қоса 2018 жылдың басындағы
есеп бойынша Қазақстандағы халықтың этникалық құрылымы (%)9

Халықтың жартысынан көбі
қазақтарды құрайтын облыстар
қатарында Павлодар (51,8%),
Қарағанды (51,3%) және Ақмола
(51,0%) облыстары да тұр.
Оларда орыстардың үлесі 35,9%
(Павлодар), 35,8% (Қарағанды)
және 33,1% (Ақмола). Бұл
облыстарда украиндар
(Ақмола және Павлодар —
4,4%, Қарағанды 3,0%) және
немістер (тиісінше Ақмола —
3,5%, Павлодар — 2,7% және
Қарағанды –2,3%) айтарлықтай
көп.
Елдің солтүстік бөлігінде —
Қостанай және Солтүстік
Қазақстан облыстарында
қазақтар халықтың жартысынан
азын (Қостанай — 40,3%,
Солтүстік Қазақстан — 34,7%)
құрайды, бұл өңірлерде
орыстардың үлес салмағы
басымдау (Қостанай — 41,3%,
Солтүстік Қазақстан — 49,7%).
Бұл өңірлерде украиндар
(Қостанай — 8,4%, Солтүстік
Қазақстан — 4,2%) мен
немістердің (Қостанай — 3,1%,
Солтүстік Қазақстан — 3,5%)
де саны көбірек10 .

Маңғыстау обл
Павлодар обл

Актобе обл

Нұр-Сұлтан

Қарағанды обл

Түркістан обл

Ақмола обл

Батыс Қазақстан обл

Қостанай обл

Жамбыл обл

Солтүстік Қазақстан обл
«Қазақстан Республикасындағы дін және
тілдерді білу, ұлттық
құрам» зерттеуін негізге
ала есептедік. Қазақстан
Республикасындағы 2009
жылғы халық санағы.
Астана, 2010, 4–5-б; 2018
жылдың басындағы
есеп бойынша, Қазақстан
Республикасындағы
халықтың жекеленген
этностар бойынша саны.
9

2018 жылдың басындағы есеп, Қазақстан
Республикасындағы
халық саны бойынша
есептелді.

Алматы обл

Шымкент

10

қазақтар

орыстар

1999 жылғы халық санағы
18

өзбектер

украиндар

ұйғырлар

2009 жылғы халық санағы

татарлар

немістер

2018 жылдың басындағы
есеп бойынша

қазақтар

украиндар

өзбектер

дүнгендер

орыстар

немістер

түріктер

ұйғырлар

тәжіктер
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ТУУ КӨРСЕТКІШІ

ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ТУУ КӨРСЕТКІШІНІҢ
ДИНАМИКАСЫ
Қазақстандағы туудың жалпы көрсеткіштері
1990 жылдары едәуір азайды да, 1999 жылы
құлдыраудың ең төменгі шегіне жетті. Бұл
жылдары туғандардың саны 1991 жылғымен
салыстырғанда 38,4%-ке қысқарып, туудың ортақ
коэффициенті (1000 адамға шаққанда) 32,1%-ті
құрады.
Одан кейінгі жылдары туғандардың саны
жыл сайын өсіп отырды да 2016 жылы 400 мың
адамнан асты (1999 жылмен салыстырғанда
84,2%-ке көп). 2018 жылы туу көрсеткіші 2014–2016
жылдардың деңгейімен теңесті.
Туудың ортақ коэффициентінің көлемі 2014
жылы шарықтап (23,1‰), ұлғайды. Одан кейінгі
уақытта туу көрсеткіші сәл азайды, 2017–2018
жылдары 2008 жылдармен салыстырғанда туу
көрсеткіші ең төменгі нәтижені көрсетті.
Туудың жалпы коэффициентінің шамасы
белгілі бір деңгейде халықтың жастық-жыныстық
құрылымына тәуелді – репродуктивті жастағы
белсенді әйелдердің үлесі мынаны айғақтайды:
өзге де тең жағдайлар сақталса, бұл коэффициенттің салыстырмалы үлкен көлемін көрсетеді.
Соңғы жылдардағы туудың ортақ коэффициентінің және репродуктивті жастағы әйелдер
саны азаюының негізгі себебі мынандай: 1990
жылдары дүниеге бала аз келген. Сол аз балалар
2008 жылы репродуктивті жасқа жетіп отыр.
Туудың өңірлік ерекшелігі мен динамикасын
барынша анық бағалау арқылы туудың жиынтық
коэффициентін білеміз. Туудың жиынтық
коэффициенті әр жастағы туу деңгейінің
қолданыстағы көрсеткішін сақтап, бір әйелдің
ғұмыр бойындағы туу коэффициентінің орташа
санын анықтау арқылы белгіленеді.
20

Туудың жас коэффициенті бала туудың соңғы
мерзіміне дейін өмір сүрсе, әйел дүниеге әкелетін
бала санын көрсетеді. Қазақстанда соңғы 20
жылдағы туу «күнтізбесінің» өзгеруіне байланысты
оның шамасы уақытша ығысуы — өзгерістеріне
ұшырауы мүмкін. Бұл өзгерістер қатарына ерекше
қолайлы жағдайларға байланысты балалардың
ерте туу көрсеткіші жатады, мысалы, балалары бар
отбасыларына мерзімді шектеу немесе керісінше,
балаларды дүниеге әкелу жоспарын кейінге
ысыруға болады.
Қазақстандағы туудың орташа жиынтық
коэффициенті 2000 жылғы кезеңнен әлдеқайда
басып озды да, 1,0-ге ұлғайып, 2018 жылы 2,84-ке
жетті. Бұл индикатордың шамасы елдегі болжанған
халықтың табиғи өсімін бекіте түседі.

Туудың өңірлік ерекшеліктері
ТЖК қала халқына қарағанда, ауыл халқында
барынша көп (2018 жылғы дерек бойынша
ауыл халқындағы коэффициент — 3,09, ал қала
халқында — 2,68). Алайда 2000 жылдардың
басында қалалық аймақтардағы туудың жиынтық
коэффициенті ауылдарға қарағанда тұрақты
және едәуір өсті.
Қазақстанның облыстары мен қалаларындағы
туудың жиынтық коэффициентінің анализі
мынаны көрсетті: ТЖК-нің барынша үлкен көлемі
Түркістан облысына тиесілі (4,07). Ал Солтүстік
Қазақстан облысында екі есе аз (2,01), ең төменгі
коэффициент Қостанай облысы (1,77) мен Алматы
(1,76) қаласында байқалады. Бұл көрсеткіш
Шымкент қаласымен (1,84) салыстырғанда
шамамен екі есе аз.
Бала туудың маңызды сипаттамаларының
бірі — жас моделі.
2000 жылдың басында 20–24 жастағы
әйелдермен салыстырғанда 25–29 жас
аралығындағы қазақстандық әйелдерде туу
коэффициенті айтарлықтай өсті. Нәтижесінде
2006 жылға қарай осы екі жас тобында бала туу
деңгейінде тепе-теңдік орнады. 2007–2012 және
2017–2018 жылдары 20–24 жастағы әйелдерге
қарағанда 25–29 жастағы әйелдерде туу
коэффициенті сәл жоғарырақ болды.
Босанған аналардың орташа жасы XXI
ғасырдың бірінші онжылдығында елеулі түрде
өсті — 2000 жылғы 26,7 жастан 2010 жылы
28,3-ке дейін және 2018 жылы 28,5-ке дейін
ұлғайды. Қала әйелдерінде бұл көрсеткіштің
шамасы (28,7 жас) ауылдағыдан (28,3) жоғары.
Бірақ осы көрсеткіштің көлемі бойынша қала
тұрғындарының салмағы 2009 жылдан кейін
артып.

Қазақстанда тұңғышын босанған аналардың
орташа жасы 2000 жылғы 23,7-ден 2010 жылы
25,1-ге дейін өсті, 2018 жылы 24,7-ні құрады. Екінші
баласын босанған аналардың орташа жасы 2000
жылғы 26,7-ден 2007 жылы 27,9-ға өсті, 2018 жылы
27,4-ке дейін төмендеді.
Үшінші баласын босанған аналардың орташа
жасы 2000 жылғы 29,9-дан 2007 жылы 31,2-ге
дейін өсті.
Нақты ұрпақ үшін туу көрсеткіштерін
пайдалану таймингтік жылжу әсерін теңдестіруге
мүмкіндік береді. Осы көрсеткіштерді
пайдалануға негізделген анализ анағұрлым
дұрыс болып есептеледі.
2009 жылғы Қазақстан Республикасы
халқының Ұлттық санағының нәтижелері
неғұрлым жас әйелдердің баласының орташа
саны төмендегенін көрсетті. 2009 жылғы халық
санағы кезінде 1959–1963 жылғы әйелдер бала
туу процесін аяқтаған 45–49 жаста еді, олардың
орташа бала саны 3,0-ден асқан, мәселен
Оңтүстік Қазақстан (3,48), Қызылорда (3,39) және
Маңғыстау (3,05) облыстарындағы көрсеткіш
осыны дәлелдейді.

2018 жылдағы Қазақстанның облыстары туудың жиынтық коэффициенті
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Неке және некесіз туғандардың көрсеткіші
2017 жылы Қазақстанда балалардың 87,0%-і
тіркелген некеде туды.
Тіркелген некесіз туғандардың үлесі жыл
сайын төмендеген, 2005 жылы 24,4% болса, 2017
жылы 13,0%-ке азайған.
Мұның себебінің бірі бала туу көрсеткішінің
артуы және екінші, үшінші және одан кейінгі бала
санының ұлғаюы, некесіз туғандардың саны көп
жағдайда біреуден артпайтыны да анықталған.
Қала халқының ішінде некесіз туғандардың
үлесі (2017 жылы — 13,4%) ауылдағылармен
салыстырғанда біршама жоғары (12,4%). Бірақ
олардың арасындағы айырмашылық жыл
өткен сайын қысқарып келеді (2005 жылы бұл
айырмашылық 5% еді, яғни қала халқының
ішінде некесіз туғандар саны 26,6%, ал ауыл
халқында 21,3% болатын), ал 2014 жылы ауылдық
аймақтарда некесіз туғандардың үлесі (15,2%)
өсіп, қалалықтардың көрсеткішінен (14,8%) асып
кетті.
Некесіз туғандардың ең аз мөлшері Атырау
(2017 жылы — 6,9%), Маңғыстау (6,9%) және
Қызылорда (7,7%) облыстарына, ал ең жоғары
мөлшері Солтүстік Қазақстан (21,3%), Павлодар
(20,1%) және Қостанай (19,9%) облыстарына тиесілі.

Білім мен туу деңгейінің дифференциациясы
Бала туу көрсеткіші әйелдердің білім деңгейіне
орай айтарлықтай ерекшеленеді, бірақ бұл жас
ұрпаққа қатысты жайт емес. 2009 жылғы халық
санағының деректері бойынша, 1939–1943 жылы
орташа және жоғары білімді әйелдердің білімі
жоқ әйелдерге қарағанда дүниеге әкелген
орташа бала саны айтарлықтай аз болған.
Жоғары білімі бар әйелдерде бұл көрсеткіштің
шамасы арнаулы орта білімі бар әйелдермен
салыстырғанда 0,21-ге, кәсіптік бастауыш білімі
бар әйелдермен салыстырғанда — 0,69-ға, жалпы
орта білімді әйелдермен салыстырғанда — 1,63-ға,
негізгі орта білімді әйелдермен салыстырғанда
1,87-ға, бастауыш білімін ғана алған әйелдермен
салыстырғанда 2,18-ға аз.
Репродуктивті жоспарлар
Қазақстан, шамасы, халық санағы бағдарламасына жоспарланған балалар саны туралы мәселені
енгізген жалғыз мемлекет (немесе аз елдің бірі).
2009 жылғы халық санағы кезінде 15–55 жастағы
әйелдерге «жоспардағы бала саны (қазіргі балаларын қоса есептегенде) қанша?» деген сұрақ
қойылды.
Санақ нәтижелері 1976 жылы туған және
бұрынғы (санақ кезінде — 32 және одан жоғары)
ұрпақтарда балалардың жоспарланған орташа
саны, негізінен, өзгермейтінін көрсетті. Алайда,
жас әйелдерде ол сан айтарлықтай қысқарады.
Егер 32 жастағы әйелде ол 2,79 болса, 25 жастағы
әйелде — 2,58, 20 жастағы әйелде — 2,28, 15
жастағы әйелде — 2,01. Бұл Қазақстанда бала туу
көрсеткішінің айтарлықтай қысқаруына әкеп
соғуы мүмкін.
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Қазақстан облыстары мен қалаларындағы некесіз туғандардың үлес динамикасы
2017

Алматы

Астана (Нұр-Сұлтан)

Шығыс Қазақстан обл

Павлодар обл

Маңғыстау облысы

Қызылорда обл

Қостанай обл

Қарағанды обл

Жамбыл обл

Атырау обл

Алматы обл

ауыл

қала

Солтүстік Қазақстан обл

Қазақстан Республикасы Статистика комитетінің мәліметтері бойынша есептедік.

Оңтүстік Қазақстан обл
(2018 жылға дейін)

12

Батыс Қазақстан обл

Қазақстанның демографиялық жылнамасы. Астана, 2017, 162-б; 2018 — 2018 жылдағы жас топтары
бойынша туу коэффициенті; 2000 — Қазақстан Республикасы Статистика комитетінің мәліметтері
бойынша есептелді.
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Ақтөбе обл

Ауыл халқы

Ақмола обл

Қала халқы

Қазақстан Республикасы

Барлық халық
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Қала және ауыл әйелдерінің бір буын өкілдері
жоспарланған баланың орташа санын азайтты,
бірақ ауыл әйелдерінде бұл көрсеткіш тіпті
жылдам құлдырап барады. Соның себебінен
қала және ауыл жастары дүниеге әкелген
жоспарланған баланың орташа саны бір-біріне
айтарлықтай жақындай түскен, ал 2009 жылғы
халық санағы кезінде ауылда да, қалада да жасы
20-ға жетпеген тұрғындардың саны теңесудің
аз-ақ алдында тұрғаны анықталды.

Немістер

Татарлар

Шешендер

Украиндар

Ұйғырлар

Әзірбайжандар

Поляктар

Белорустар

Қазақтар

Түріктер

Күрдтер

Дүнгендер

Өзбектер

Тәжіктер

0.00

Туу көрсеткішінің этникалық ерекшелігі
Әр ұлт өкілдерінің әйелдері дүниеге
әкелген баланың орташа санындағы
айырмашылықтар олардың жасына қатысты
айырмашылықтарымен байланысты болуы
мүмкін екенін де ескеру қажет.

Репродуктивті денсаулық — халықтың
өсімін молайту процестеріне әсер ететін
негізгі факторлардың бірі. Репродуктивті
денсаулық әрбір адам, отбасы және жалпы
қоғам денсаулығының маңызды құрамдас
бөлігі. Дүниежүзілік денсаулық сақтау
ұйымы оны репродуктивтік жүйеге, оның
функциялары мен процестеріне қатысты
барлық мәселелерінде ауру мен сырқатты
емдеуде ғана емес, физикалық, психикалық
және әлеуметтік әл-ауқаттың жай-күйімен де
өлшенеді. Репродуктивті денсаулық адамның
қанағаттанарлық және қауіпсіз жыныстық өмір
сүре алуын, бала тууға қабілеттілігін және қанша
баланы, қашан және қандай интервалмен
дүниеге әкелуді жоспарлай алуын бағамдайды.
Репродуктивтік құқықтар — ерлер мен
әйелдердің қажетті ақпарат алуына, отбасын
жоспарлаудың қауіпсіз, тиімді, қолжетімді
және қолайлы әдістеріне, сондай-ақ әйелдерге
жүктілік пен босану кезеңін қауіпсіз бастан
өткізуге мүмкіндік беретін денсаулық сақтау
қызметтеріне қол жеткізу құқығы. Репродуктивті
сала проблемаларынан айналып өту және
шешу жолымен репродуктивті денсаулық пен
әл-ауқатқа ықпал ететін әдістердің, тәсілдердің,
технологиялар мен қызметтердің жиынтығы
арқылы репродуктивті денсаулықты қорғаймыз.

Репродуктивті денсаулықтың ұлттық
көрсеткіштері
Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы (ДДҰ)
көрсеткіштерін қолдана отырып, репродуктивті
денсаулықты ұлттық деңгейде бағалау үшін
Қазақстанда арнайы іріктеме зерттеу жасалды.
Мульти-индикаторлық кластерлік тексеру
(МИКС)14 — репродуктивті денсаулық мәселелері,
балалар мен әйелдердің денсаулығы, білімі және
бас амандығының басқа да маңызды салалары
туралы кешенді деректердің көзі. Бөлімде екі
негізгі ақпарат көзі пайдаланылды — ресми
статистика және 2010 және 2015 жылдары
жүргізілген МИКС-зерттеу.
Әйелдер бедеулігінің мөлшерін анықтау үшін
МИКС деректері қолданылды. Бедеулік жыныстық
өмірде тәжірибесі бар, 15–44 жастағы әйелдердің
өз сөздері арқылы анықталды, олар екі және одан
да көп жыл бойы жүкті болуға тырысқанымен,
бала көтере алмаған. Бедеуліктің мөлшері 3,0%-ті
құрады, бұл реттегі көрсеткіш әйелдердің жас
деңгейіне байланысты (15–19 жас — 0%; 20–24
жас – 0,9%; 25–29 жас — 2,0%; 30–34 жас — 2,6%;
35–39 жас — 4,4%; 40–44 жас — 4,9%) ұлғайған.

Қазақстан Республикасында 2015 жылдағы
көптеген көрсеткіштер бойынша кластерлік
тексеріс (MICS). Балалар мен әйелдер
жағдайының мониторингі. Астана 2016.
14

«Қазақстан Республикасындағы әйелдер. Қазақстан Республикасында 2009 жылы өткен халық санағының
нәтижелері. Астана, 2011 ж., 86–112-бб.
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Перинаталды өлімнің төмендеуі
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1000 нәресте
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Туудың ұлттық деңгейдегі жиынтық
коэффициенті
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2.0
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Барлық халық

Қала халқы

Ауыл халқы

Жағымды динамика
Аналар өлімі коэффициентінің төмендеуі
1999 жыл — баласын дүниеге тірі әкелген әрбір
100 000 әйелге 65,3-ден
2017 жыл — баласын дүниеге тірі әкелген әрбір
100 000 әйелге 14,0-ден*
* көрші елдер Ресей (25,0), Қытаймен (27,0)
салыстырғанда әлдеқайда төмен
Перинаталды өлімнің төмендеуі
2008 жыл — босанған әрбір 1000 әйелге 22,7-ден
2018 жыл — босанған әрбір 1000 әйелге 11,8-ден
2018 жыл Туудың ұлттық деңгейдегі жиынтық
коэффициенті — 2,84
қала — 2,68
ауыл-аймақ — 3,09
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2011 жылы репродуктивті жастағы әйелдердің
39%-і анемиямен ауырған, бұл 2006 жылға
қарағанда (44,5%) төмен көрсеткіш. Жүкті
әйелдердің арасында АИТВ-инфекциясының
таралуы 2017 жылы 1000 әйелге шаққанда
1,8-ді құрады, бұл 1%-тік көрсеткіштен едәуір
төмендегенін, оның артуы АҚТҚ індетінің
генерализацияланған деңгейге көшуін білдіреді.
2007 жылы мерезге серопозитивті талдау
нәтижелерінің таралуы 2,3%-ке жетті15.
МИКС-тің мәліметтеріне сай, 2015 жылы, аяғы
ауыр әйелдердің түгелге жуығы босанғанға
дейінгі бақылаудан өткен: соңғы екі жылда баланы өмірге тірі әкелген 15–49 жас аралығындағы
әйелдердің 99,3%-і жоқ дегенде бір рет білікті
медициналық қызметкердің қарауына барған, ал
олардың 95,3%-і жоқ дегенде төрт рет қаралған.
Босанғандардың түгелге жуығы (99,4%)
соңғы екі жылда білікті медициналық
қызметкердің қарауында медициналық
мекемеде қаралған. Босанғаннан соң
әйелдердің 97,5%-і бақылауда болған.
МИКС деректері бойынша, жыныстық жолмен
жұққан АИТВ профилактикасының тәсілдерін
дұрыс атай алатын және АИТВ-ның берілуіне
қатысты кең таралған бұрыс көзқарасты жоққа
шығара алатын 15–24 жастағы жас әйелдердің
үлесі 2015 жылы 26,7%-ті құрады, 2010 жылғы
көрсеткішпен салыстырсақ, әйелдердің сауаттылық деңгейі 10%-ке төмендегенін байқаймыз
(ол жылы бұл көрсеткіш 36,2% болған еді). Антиретровирустық терапияның кең таралуының
себебінен бұл ауруды өлімге апаратын дерттен
гөрі созылмалы аурулардың қатарына жатқызғандықтан АИТВ-инфекциясы туралы ақпараттық
деңгей төмендеген болар, екіншіден, халық арасында ақпараттық-білім беру науқандары сирек
жүргізіле бастаған шығар, тағы бір себеп, білім
беру жүйесі елдегі мектептер мен колледждерде АИТВ туралы ақпаратты жеткіліксіз
таратуы мүмкін.
Халықтың репродуктивті денсаулығын
сақтау халық қоныстандыру саласындағы
саясаттың негізгі міндеттерінің бірі. Бұл
жерде гуманистік мәннен басқа маңызды
демографиялық аспект бары сөзсіз. Әрбір
адам қанша баланы дүниеге әкелетіні,
қашан әкелетіні және баланы өмірге әкелу
интервалын еркін және саналы түрде
таңдауға құқылы.
Бала тууды неғұрлым ересек жасқа
кейінге қалдырса, денсаулықтың жалпы және
репродуктивті, атап айтқанда белгілі бір
анамнездің нашарлау мүмкіндігі артады, әсіресе
әйелдің репродуктивті өмірінің кез келген
кезеңінде дені сау балалардың қалаған санын
тууы үшін репродуктивті қызметтерге қолы жетуі
және сапалы қызметке жүгінуі де өзекті мәселе.
«ССГАООН үшін жұмыс барысымен
таныстыру» ұлттық баяндамасы. Қазақстан
Республикасы. Есеп беру кезеңі: 2006 жылдың
қаңтары — 2007 жылдың желтоқсаны.
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Репродуктивті құқық пен медициналық көмек
Қауіпсіз босану мәселесіне келсек, Қазақстан
үлкен жетістіктерге жеткен. Бұл тенденцияны
сақтағысы келсе, ана өлімінің алдын алу үшін
үкімет тиімді перинаталды көмекті дамытқаны
жөн, сондай-ақ негізгі стратегиялық шешімдер
қабылдау үшін ауру көрсеткіші мен ана өлімінің
құпия тексерісіне қатысты құрал-жабдықтарды
енгізгені абзал.
Не десек те репродуктивті денсаулық
туралы, қазіргі заманғы контрацепциялық
әдістер жайлы білім деңгейі өспеген, тіпті
төмендеген.
Соңғы жылдары Қазақстанда әйелдер
консультациялары мен акушерлік-гинекологиялық кабинеттердің саны айтарлықтай өсті.
2017 жылы олардың саны 973 болды, бұл 2010
жылмен салыстырғанда 31,3%-ке артық. Сонымен
қатар акушер-гинеколог дәрігерлермен қамтамасыз етілуі төмендеді (1000 тірі және өлі туғандарға шаққандағы көрсеткіш; 2010 жылы 10,5-тен
2017 жылы 9,7-ге дейінгі аралықта болған).
2017 жылы Алматы акушер-гинекологтармен
жоғары деңгейде қамтамасыз етілді де, 1000 туу
көрсеткішінде 14,6-ны құрады. Жалпы Қазақстан
аумағын алып қарасақ, Атырау (5,9), Алматы
(6,4) және Маңғыстау (6,5) облыстары акушергинеколог дәрігерлері аз өңір.
Солтүстік Қазақстан (1000 босанған әйелге —
37,2) және Қостанай (35,3) облыстары 2017
жылы аяғы ауыр, босанатын және босанған
әйелдердің түгелге жуығын ауруханада жатын
орынмен барынша толық қамтамасыз еткен. Бұл
көрсеткіштің ең төмен мөлшері 2017 жылы Нұр
Сұлтан (12,6) қаласында дер едік, 2010 жылмен
салыстырғанда олардың көрсеткіші екі есе аз.
Дәрігерлермен және ауруханалық төсектермен

қамтамасыз етілу айырмашылықтары, біздің
ойымызша, демографиялық өзгерістерге
медициналық инфрақұрылым сәйкес келе
алмайтындықтан туындайды. Туу көрсеткішінің
төмендігі медициналық мекемелердің құралжабдықтармен толық қамтамасыз ету көрсеткішін
арттырса, миграция мен туу көрсеткішінің көбеюі,
керісінше медициналық мекемелердің құралжабдықтармен толық қамтамасыз ету көрсеткішін
төмендетеді.
2010 жылдан кейін әйелдер консультациясының бақылауында болған, жүктілік мерзімі 12
аптаға дейінгі аяғы ауыр адамдардың үлесі жыл
сайын артып отырған. 2010 жылы бұл көрсеткіш
64,8%-ті құраса, 2017 жылы 82,7%-ке өскен.
Репродуктивті денсаулықтың маңызды белгісі
жүктілік пен босануды қиындататын аурулардың
таралуы дер едік.
2017 жылы жүктілікті аяқтаған әйелдердің
үштен бір бөлігі (31,8%) анемиядан зардап
шеккен. Бұл көрсеткіш 2010 (49,4%) жылмен
салыстырғанда 1,5 есеге азайған. Зәр шығару
жүйесінде ақауы бар жүкті әйелдердің де саны
қысқарған: 2011 жылы — 19,2%, 2017 жылы — 9,9%.
Ісінумен, протеинуриямен ауыратын және
гипертензиялық жай-күйі ауыр жүкті әйелдердің
үлесі 2011 жылғы 9,5%-тен 2017 жылы 4,2%-ке
қысқарды. Аяғы ауыр кезде қан айналым жүйесі
ауруы анықталған әйелдердің үлесі артқан: 2011
жылы 2% болса, 2017 жылы 6%. Мұндай ауру
түріне ұшырағандар Нұр-Сұлтан (12,6%) және
Павлодар облысында (10,3%) көп тіркелген.
2016 және 2017 жылдары Қазақстанда күрделі
босану көрсеткіші төмендеген: 2015 босанған
әйелдердің 1000-на — 31 күрделі босану жағдайы
тіркелсе, 2017 жылы ол сан 23 болған.

Қазақстан Республикасында жүктілік пен туудың қиын жағдайына кезіккен әйелдер
үлесі (2010–2017 жылдар, жүкті әйелдердің жалпы санының %-і)
Зәр шығару жүйесінің
аурулары

Қан айналым
жүйесінің аурулары

Анемия

Зәр шығару жүйесінің
аурулары

Жүктілігін аяқтаған әйелдердің % осы
аурулармен ауырды

Аналар өлімі коэффициентінің төмендеуі
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2010–2017 жылдары Қазақстан Республикасындағы аборт саны динамикасы

Жылдар

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Аборт саны, мың

106,1

95,3

95,7

84,3

83,7

81,5

78,9

80,3

15–49 жас аралығындағы
1000 әйелге шаққанда

23,0

20,7

20,8

18,4

18,3

17,9

17,3

17,7

Қазақстанның облыстары бойынша
жасөспірімдердің (15–19 жас) босануы
Мың әйелге шаққандағы босанғандардың саны
39.81
35.47
30.99
30.02

Азаматтардың репродуктивті құқығын
сақтау
Азаматтардың репродуктивті құқықтары
Қазақстан Республикасының Халықтың
денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі
туралы кодексінің 17 тарауында айтылған.
Негізгі репродуктивті құқықтардың
бірі — отбасын жоспарлаудың еркіндігіне
деген құқық, яғни, контрацепцияның
тиімді әдістерін еркін таңдау құқығы.
МИКС-тің мәліметтерінше, зерттеу барысында контрацепция қолданған 15–49 жастағы
әйелдердің үлесі 55,7%-ті құраған; ал осы
жастағы әйелдердің арасында бала көтеруді
жоспарлағысы келетін, алайда контрацепцияны қолданып көрмегендердің үлесі 9,8%
болған. 2010 жылы контрацепцияны қолданбағандардың үлесі 11,6%-ке жоғарылады.
Отбасын жоспарлау тиімділігін
арттырудың бір көрсеткіші — жасанды
аборттың азаюы. Соңғы жиырма жылда
Қазақстандағы аборттың жиынтық
коэффициенті (аборттардың жас
коэффициенттерінің негізінде репродуктивті
жастың соңына таяп қалған бір әйелдің
орташа аборт жасау саны) мынандай: 1995–
2015 жылдар аралығында алты есе азайған
(2015 жылы — 0,3. Салыстыру үшін айтсақ,
Ресейде — 0,57, АҚШ-та — 0,43)16.
2010–2017 жылдары 15–49 жас
аралығындағы (1000 әйелге шаққанда)
әйелдердің аборт жасатуы 23,0-ден 17,7-ге
дейін қысқарған.
ҚР Денсаулық сақтау министрлігінің
мәліметінше, соңғы жылдары бала
көтертпейтін құралдарды пайдаланатын
репродуктивті жастағы әйелдердің үлесі
38–39% диапазонында (тек 2016 жылы
ол 35,6% болған) ауытқыған. Олардың
жартысы жатырішілік спиральдарды
(ЖМС) пайдаланған. Мүшеқап пен ішетін
контрацептивтерді пайдаланатындардың
арасалмағы шамамен тең: 7–9% аралығында.
16

Бала көтертпейтін құралдарды пайдаланатын
репродуктивті жастағы әйелдердің үлесі ауылға
қарағанда қалаларда жоғары (қалада — 44,0%,
ауылда — 31,0%).

28

24.91
22.08

Жасөспірімдер мен жастардың репродуктивті
денсаулығы мен репродуктивті құқығы
Қазақстанда өзекті жайттардың бірі
жасөспірімдердің репродуктивті денсаулығын
сақтау мәселесі болып отыр. 15–19 жастағы
жасөспірім қыздардың туу жиілігі мынандай: 2017
жылы әр мың қыздың 24,93-і бала тапқан (2014
жылы әр мың қыздың 34,72-і балалы болған).
Ең жоғары мән Жамбыл (35,47), Атырау (30,99),
Түркістан (30,02), Алматы (29,77), Маңғыстау (39,81)
облыстарына тиесілі.
Ауылдағы жасөспірім қыздар қалалық
құрдастарына қарағанда орта есеппен 20%-ке
жиірек бала көтеріп, босанады. Жыл сайын
орта есеппен 15–18 жас аралығындағы 1000
қыздың 5-6-уы аборт жасайды. Қалалық
құрдастарына қарағанда, ауылда тұратын
жасөспірім қыздардың 12%-і қалаусыз
жүктілік пен босану проблемасына кезігеді.
ЮНФПА қолдауымен жүргізілген зерттеулердің
нәтижелері көрсеткендей, жастардың 21%-і
18 жасқа дейін алғашқы жыныстық қатынасқа
түсіп көреді және 15–19 жас аралығындағы
жасөспірімдердің үштен бір бөлігі жыныстық
қатынаста өмір сүреді. 15–19 жастағы сексуалды
белсенді қыздардың 16,7%-і, яғни әрбір
алтыншысының аяғы ауырлайды. Аяғы ауыр
респондентердің 62%-і босанса, 22%-і жасанды
аборт жасатқан, 16%-і түсік тастаған17.
Жасөспірімдердің едәуір бөлігі қауіпті
көбейтетін жыныстық қарым-қатынас
практикасына қатысты еш алаңдамайды және
олардың жыныстық мінез-құлқы қауіпті емес.
Респонденттердің 91%-і АИТВ және ЖИТС-ті қоса
алғанда, жыныстық жолмен жұғатын аурулар
туралы жеткілікті білімге ие емес. Бұл тенденция
жыныстық және репродуктивті денсаулық

Ресей мен АҚШ-тың аборт деңгейінің жақындауы. Демоскоп № 745–746.

15–19 жас аралығындағы жасөспірімдер мен жастардың репродуктивті денсаулығын, олардың жыныстық
іс-әрекетін және репродуктивті денсаулықты қорғау саласындағы қызметтер мен ақпаратқа қол жеткізуін
анықтаған әлеуметтік зерттеу. Алматы, 2018. Зерттеуді Қазақстанда Нидерланды елшілігінің қаржылық
қолдауымен және ЖИТС республикалық орталығының техникалық қолдауымен ҚР Денсаулық сақтау министрлігі
мен БҰҰ Қазақстандағы Халық қоныстану қорының (ЮНФПА) тапсырысы бойынша Қоғамдық пікірді зерттеу
орталығы — тәуелсіз зерттеу ұйымы (ҚПЗО) жүргізді.
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29.77

21.33
20.59
20.54
20.48
20.47
20.14
19.80
14.99
12.77

мәселелерінде ақпараттың аздығы қалаусыз
жүктілікті, ЖЖБИ/АИТВ-ті, аборттарды, жыныстық
жолмен жұғатын ауруларды және бедеулікті
көбейтеді.
Репродуктивті денсаулық репродуктивті
құқықтарды, атап айтқанда, саналы және еркін
репродуктивті таңдау жасауға, қалаусыз/
жоспарланбаған жүктілікті ескертуге, жыныстық
жолмен жұғатын инфекцияларды және АИТВны анықтауға мүмкіндік беретін білім алу және
ақпаратқа қол жеткізу құқығын жүзеге асырумен
тығыз байланысты. Дұрыс ақпарат түрлі жыныс
өкілдерінің өзара қарым-қатынасы мәселелерінде
жасөспірімдер мен жастардың дұрыс бағытбағдарына, олардың репродуктивті денсаулығын
сақтауға және репродуктивті құқықтарын
қамтамасыз етуге ықпал етеді.
Репродуктивті құқық — ер адамдар мен
әйелдердің репродуктивті денсаулығы туралы,
оның ішінде бала туу, олардың туу уақыты
мен бала туу арасындағы интервал туралы
еркін және дербес шешімдер қабылдау
құқықтары, сондай-ақ осы мәселелер бойынша
ақпарат алу құқығы. «Еркін және дербес»
деген сөз бұл шешімдер ешбір кемсітусіз,
қауіп-қатерсіз және зорлық-зомбылықсыз
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қабылданады деген ұғымды білдіреді.
Жасөспірімдердің репродуктивтік құқықтары
дегеніміз мыналар:
• Саналы және еркін репродуктивті таңдау
жасауға мүмкіндік беретін ақпаратқа қол жеткізу;
АИТВ және басқа да инфекция қоздырғыштарын
жыныстық жолмен жұқтырудың алдын алу үшін
білім алу құқығы;
• Репродуктивті денсаулықты сақтау үшін сапалы
медициналық қызметтеріне қол жеткізу құқығы;
• Контрацепция және АИТВ-дан қорғау
құралдарын, жыныстық жолмен жұғатын басқа
да инфекцияларды (ЖЖБИ), сондай-ақ қажетті
дәрілерді алу құқығы.
Денсаулық сақтау басқармаларының
деректері бойынша 14 облыс және Шымкент,
Алматы мен Нұр-Сұлтан қалалары 2019 жылы
республикада жасөспірімдер мен жастарға
кешенді медициналық-психоәлеуметтік
қызмет көрсететін Жастардың 116 денсаулық
орталығы жұмыс істейді18. Дегенмен, жастардың
клиникалары мен денсаулық орталықтарының
саны, әсіресе ауыл аймақтардағы барлық
жастарды қамти алмай отыр. Бұдан басқа,
мұндай клиникаларда жастарға қызмет
көрсету стандарттары жасөспірімдерге деген
көзқарастар мен олардың мұқтаждықтарына
байланысты мамандарды арнайы даярлауды
талап етеді және еріктілік, қолжетімділік,
тілектестік, сенім, анонимдік қағидаттарына
сәйкес келуге тиіс.
Мүгедектердің репродуктивті денсаулығы
мен репродуктивті құқығы
Мүгедек адамдардың құқықтары туралы БҰҰ
Конвенциясының 25-бабына сәйкес, мүгедек
екен деп ешқандай кемсітуге ұшыратпай,
олардың да денсаулығын сақтауы үшін жалпыға
берілетін ақылы және ақысыз қызметтердің
деңгейі мен сапасын тең дәрежеде алуға деген
құқығы. Бұл конвенцияға 2008 жылы Қазақстан
да қосылған. Конвенцияның 23-бабы некенің,
отбасының, әкеліктің және аналықтың барлық
мәселелерінде мүгедектерге қатысты кемсітуді
жою үшін тиімді шаралар қабылдауды; бала саны
мен оларды тууға дейінгі шешімді мүгедектердің
еркін және жауапкершілікпен қабылдау құқығын
мойындауды; дүниеге ұрпақ әкелудің тәртібі мен
отбасын жоспарлау мәселелерінде мүгедектерге
қажетті ақпарат пен білім беруді; мүгедектерге
осы құқықтарын жүзеге асыруға және ұрпақты
болу функциясын сақтауға мүмкіндік жасауды
қатысушы-мемлекеттерден талап етеді.
Қазақстанда 674,2 мың адам (халықтың 3,7%-і)
мүгедек деген құқықтық мәртебеге ие. Оның
44%-і әйелдер, 88,5%-інің жасы 16-дан асқан.
Қазақстандағы әр түрлі мүгедек жандардың
сексуалды және репродуктивті денсаулығы
туралы әлеуметтік зерттеулердің қорытындысы
мынандай: олар көп жағдайда отбасын құру
мәселесінде қорғансыз. Мүгедек әйелдер

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Ұлттық қоғамдық орталығының мәліметтері бойынша.
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мен ер адамдар репродуктивті денсаулығын
қорғағысы келсе, көптеген қиындықтарға кез
болады. Мүгедек жандардың көпшілігі отбасын
жоспарлауда, тууды реттеудің әдістеріне
келгенде сексуалды және репродуктивті
денсаулығы туралы медициналық ақпаратты
білмейді.
Қалауынсыз бала көтеріп қалған жағдайда
не істеу керегі жайлы ақпараттан мүгедек
жандар көбінесе хабарсыз. Сондықтан мүгедек
әйелдердің аборт жасау көрсеткіші де ұлғайып
отыр. Халықтың жалпы көрсеткіштерімен
салыстырғанда, мүгедек әйелдердің аборт
жасатуы 8 есе көп. Аборт жасаған мүгедек
әйелдердің ішінде құлағы естімейтіндердің
коэффициенті ең жоғары. Мүгедек әйелдердің
отбасын жоспарлай алмағандарының көлемі
41,5%-ті құраған, ол күллі халықтың дәл сондай
көлемімен салыстырғанда төрт есе көп
деген сөз*.
Жасы бойынша сүт безі обырына және
жатыр мойны обырына қатысты жыл сайынғы
жүйелі скринингтен өтуге тиіс мүгедек

әйелдердің жартысынан азы ғана осы
тексерістерден өтеді. 51 және одан да егде
жастағы мүгедек ерлердің әрбір бесіншісі ғана
қуықасты безі обырына қатысты тексеруден
өтті. Мүгедектердің репродуктивті денсаулық
жайындағы мәселелерден хабарының аз
болуы олардың қажетті ақпаратты ала алмай
отырғанын дәлелдейді. Мүгедек адамдардың
ЖЖБИ (жыныс жолымен берілетін инфекциялар)
диагностикалау мен емдеуге жағдайы келмейді
(40%). Респонденттердің көпшілігі (71%) АИТВ-ға
тексеруден өтпеген.
Фертильді жастағы мүгедек әйелдердің 0,5%-і
ғана (2018 жылдың бірінші жартыжылдығындағы
жағдай бойынша Қазақстанда мүгедек әйелдің
саны — 293 511), яғни әрбір мүгедек әйелдің 183-і
ғана ана атанады**.
Жыныстық және репродуктивті денсаулықтың
қанағаттанарлықсыз көрсеткіштері мүгедек
адамдардың бәріне тән, бұл ретте есту қабілеті
бұзылған адамдардың жағдайы неғұрлым нашар.

* Зерттеуді БҰҰ халық қоныстану қорының (ЮНПФА)
және ҚР Президенті жанындағы әйелдер ісі
және отбасылық-демографиялық саясат Ұлттық
комиссиясының бірлескен жобасы негізінде,
ЮНПФА-ның қаржылай және техникалық
қолдауымен Қоғамдық пікірді зерттеу орталығы
(ҚПЗО) жүргізді.

** Ирра Бобкованың «Балла тууды бақылайды таңдау
мен репродуктивті бостандық еркі мәселесіндегі
Қазақстандағы мүгедек әйелдердің құқығы» зерттеуі.
Л.М.Қалтаевтың «Зорлық-зомбылыққа ұшыраған
мүгедек әйелдердің ерекше қажеттіліктеріне маңыз
берілген, Қазақстандағы мүгедек адамдардың
гендерлік және әлеуметтік мәселелері бойынша
қажеттіліктерін бағалау» атты кабинеттік зерттеу. 2019.

ӨЛІМ-ЖІТІМ ЖӘНЕ
ӨМІР ҰЗАҚТЫҒЫ

Өлім-жітімнің өңірлік ерекшеліктері мен
динамикасы
Қазақстандағы өлімнің ортақ коэффициенті
2005 жылдан бері бұлжымай төмендеп келеді.
2014 жылы тәуелсіздік жылдарында бірінші
рет халықтың 1000-ына шаққанда 8-ден төмен
болды (‰), ал 2018 жылы ол көрсеткіш 7,1‰-ні
көрсетті.
2005 жылдан 2018 жыл аралығында өлімжітімнің ортақ коэффициенті 3,3‰ пунктке
төмендеген.

Соңғы үш жылда жасанды аборт жасатқан мүгедек әйелдердің проценті

Алматы — 4,6‰ пунктке
Жамбыл облысы — 2,3‰ пунктке
Павлодар облысы — 2,2‰ пунктке
Батыс Қазақстан облысы — 2,1‰ пунктке
Қызылорда облысы — 2,1‰ пунктке
Солтүстік Қазақстан облысы — 1,8‰ пунктке
Өлім-жітімнің ортақ коэффициентінің 5‰-тен төмен
көрсеткіші 20018 жылы Нұр-Сұлтан (4,0‰) Шымкент
(4,6‰) қалалары мен Маңғыстау облысында
(3,1‰) байқалды. Ал үлкен көрсеткіш (10‰-тен
жоғары) Қостанай (10,1‰), Шығыс Қазақстан (10,3‰),
Солтүстік Қазақстан (11,8‰) облыстарына тиесілі19.

2005–2018 жылдар аралығындағы өлім-жітім коэффициентінің төмендеуі

Әйелдер
Индикатордың мәні

8

Әйелдер, мүгедектік себебі
ҚТА бұзылуы
Көздің көрмеуі
Құлақтың естімеуі

4

Әйелдер, жас топтары

проценттер

19
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Халықтың табиғи қозғалысы, ҚР Статистика комитетінің мәліметтерінен алынды.
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Сәби өлімі22
Қазақстандағы сәби өлімінің коэффициенті
соңғы онжылдықта едәуір азайды. Мысалы,
2017 жылы 1 жасқа дейінгі 1000 сәбидің 7,9-ы,
ал 2018 жылы 8,0-ы шетінеген. 2008 жылы сәби

1000 адамға шаққандағы
өлім-жітім саны

1991–2018 жылдардағы Қазақстан Республикасындағы өлім-жітімнің жалпы
көрсеткішінің динамикасы23

1999–2017 жылдарда Қазақстан Республикасындағы ана өлімі коэффициентінің динамикасы

Перинаталдық кезеңде пайда болатын
жекелеген жағдайларға байланысты
1 жасқа дейінгі балалардың өлімі жыл сайын
айтарлықтай төмендеп келеді. 2018 жылы бала
өлімі 2009 жылмен салыстырғанда 2,7 есе азайды.
Аз болса да, туа біткен ауытқулардың себебінен
шетінейтін нәрестелер саны да (1,9 есе) қысқарды.
2018 жылы 2009 жылмен салыстырғанда
1 жасқа дейінгі балалардың тыныс алу ағзалары
ауруларынан болатын өлім-жітім 3,4 есе
төмендеді.
ҚР Статистика агенттігі. Туу мен өлім-жітімнің стандартты коэффициенттерін есептеу әдісі // Методикалық
нұсқаулық. — Астана, 2012. — 1-10-бб.
20

21

World Standard Population.

Бұл бөлімдегі мәліметтердің дереккөзі мұнда: Қазақстанның демографиялық жылнамасы. 2005. Алматы, 2005,
339-б. Қазақстанның демографиялық жылнамасы. Астана, 2007, 258–260-бб., Қазақстанның демографиялық
жылнамасы. 2007 Астана, 2008, 266–268-бб., Қазақстанның демографиялық жылнамасы. 2008. Астана, 2009, 352–
354-бб., Қазақстанның демографиялық жылнамасы. Астана, 2017, 261-б., 264–265-бб., 295–313-бб., Қазақстанның
демографиялық жылнамасы. 2013–2017. Астана, 2018, 200–205-бб., 229–243-бб., 2018.
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Қазақстан Республикасындағы негізгі демографиялық көрсеткіштердің динамикасы, ҚР Статистика
комитетінің мәліметтері бойынша есептелді.
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ҚР 2011 жылы 26 желтоқсандағы № 518-IV «Неке және отбасы» кодексін қараңыз: 269-бап. Өлімнің мемлекеттік
тіркеу орны.
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Қазақстан республикасындағы сәби өлімі көрсеткішінің динамикасы
Дүниеге келген 1000 нәрестеге
шаққандағы шетінеген сәби
(1 жасқа дейін) саны

өлімі көрсеткішінің төмендеуі тоқтады. Себебі сол
жылы Қазақстан, ДДҰ ұсынған бала туудың жаңа
критерийлеріне өтіп, нәтижесінде сәби өлімі
коэффициенті кәдімгідей көтерілген.
Қазақстанның қалаларында сәби өлімінің
коэффициенті ауыл аймаққа қарағанда біршама
төмен. Алайда, мұндай арақатынас тек 2016 жылдан
бастап байқалады. Оның алдындағы уақытта, қала
халқының сәби өлімі көрсеткіші жоғары болатын.
Бұл айырмашылықтарға анализ жасағанда
шетінегендердің тұрғылықты жерін (ата-анасының
тұрғылықты жерін) емес, қайтыс болған жерінде
өлім көрсеткіші тіркелетінін ескеру қажет24.
Жүктілік пен аяғы ауырлаған уақытта жағдайы
өте нашарлаған әйелдер қалаларда орналасқан
екінші және үшінші деңгейдегі ұйымдарда
медициналық көмек алады, осылайша осы
жерлердегі сәби өлімі деңгейін арттырып жіберуі
мүмкін.
2018 жылы нәресте өлім-жітімі коэффициентінің
ең аз мөлшері Ақмола және Павлодар
облыстарында байқалды (екеуінде де көрсеткіш
5,6‰-ті құрайды), ал 1000 сәбиге шаққанда 10-нан
көп көрсеткіш (1 жасқа дейінгі шетінеген балалар
үлесі) Қостанай (10,3‰), Атырау (10,7‰) және
Солтүстік Қазақстан (10,8‰) облыстарына тиесілі.
1 жасқа дейінгі сәби өлімінің негізгі себебі
перинаталды кезеңде туындайтын жекелеген
жағдайлар дер едік. 2018 жылы осы жаста
шетінеген балалардың жартысынан астамының
себебі — осы.

Бала әкелген әрбір 100000 әйелге
шаққандағы аяғы ауыр, босанған
әйелдердің саны

Өңірлердегі өлімнің ортақ коэффициентін
анықтауда халық құрылымының жастықжыныстық ерекшеліктеріне назар аудару керек.
Ал ол ерекшелік Қазақстанның қалалары мен
облыстарында анық байқалады. Халықтың жас
құрылымының ерекшеліктері жалпы өлімжітім көрсеткіштеріне айтарлықтай әсер етеді,
өйткені өлім-жітім жас шамасына тікелей
байланысты. Қазақстанның жас құрылымының
динамикасын және өлім-жітім көрсеткіштеріне
анализ жасау кезінде ерлер мен әйелдердің жас
құрылымының айырмашылықтарын ескеру үшін
біз тікелей стандарттау әдісін қолдандық20. Бұл
орайда халықаралық стандартты популяцияны
назарға алдық21.
2018 жылы тіркелетін жалпы өлім-жітім
көрсеткіші (7,1/1000) стандартталған көрсеткіштен
(7,9/1000) төмен, соның әсерінен Қазақстан халқы
дүниежүзі халқымен салыстырғанда жас болып
есептеледі.
Өлімді тікелей стандарттау әдісін қолдану
арқылы мына жайт анықталды: ерлер
арасындағы (1000 ер адамның 10,8-і) өлім
көрсеткіші әйелдерден (1000 әйелдің 5,9-ы) екі
есе көп.

Ана өлімі
Соңғы 20 жылда Қазақстандағы ана өлімі азайған
уақыт 2010–2012 жылдарға сәйкес келеді. Аяғы
ауыр, жас босанған, жаңа босанған әйелдердің
өліміне тоқталсақ. 2009 жылы әр босанған 100
000 әйелдің 36,8-і өмірден өтсе, 2012 жылы ол
көрсеткіш 2,7 есе кеміп, әр босанған 100 000
әйелдің 13,5-і көз жұмған. 2012 жылдан кейін бұл
көрсеткіш тұрақтанып, 13,1–14,5 диапазонында
сақталды.

Ана өлімінің негізгі себебі — акушерлік қансырау,
эклампсия, септикалық инфекция және аборттың
дұрыс жасалмауы.
Ана өлімінің деңгейі денсаулық сақтау
жүйесінің жұмыс сапасының тікелей
индикаторы, сонымен қатар елдің немесе
өңірдің әлеуметтік-экономикалық дамуы туралы
пікір қалыптастыратын көрсеткіш. Демек бұл
көрсеткіш жергілікті билік органдарының қатаң
бақылауында.
Соңғы жылдары ДДҰ-ның тиімді
перинаталдық технологияларын енгізудің
әсерінен прогресс байқалады, 2011 жылдан
бастап еліміздің барлық он алты өңірі ауқымында
бұл технология мемлекеттік қаражат есебінен
ауқымын ұлғайтты.
Жас пен жыныстың өлім-жітім динамикасы
Соңғы он жылда Қазақстанда барлық жас
топтарындағы, ер адамдар мен әйелдердің өлім
коэффициенттері айтарлықтай төмендеді.
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2018 жылы 2008 жылмен салыстырғанда
25–29 (61,4%-ға) және 30–34 (60,3%-ға) жас
топтарында өлім-жітім азайған. Әйелдер
арасындағы өлім жітім осы жас топтарында
60,0%-ға (25–29 жастағыларда) және 52,6%ға (30–34 жастағыларда) төмендеген. Яғни,
жастардың арасындағы өлім-жітімінің ең жоғары
салыстырмалы көрсеткіші төмендеген.
Қалған барлық жас топтарында (85 жастан
және одан жоғары) ер адамдардағы өлім-жітім
көрсеткіші әйелдерге қарағанда айтарлықтай
жоғары — 25-34 жастағыларда 2,8 есе, 50–59
жастағыларда 2,5 есе.

9,3%-ті құрады. Қатерлі ісіктен қайтыс
болғандардың үлесі 2016–2018 жылдары ғана
тұрақты түрде қысқарды және 2018 жылы 11,6%ті құрады. Ас қорыту органдары ауруларынан
қайтыс болғандардың үлесі 2008 жылғы 4,9%-тен
2014 жылы 10,3%-ке дейін өсті және соңғы
жылдары біршама төмендеді (2018 жылы — 8,8%).
Жұқпалы және паразиттік аурулардан қайтыс
болғандардың үлесі 2008 жылғы 2,3%-тен 2018
жылы 1,0%-ке дейін төмендеді.
Ал жүйке жүйесі ауруларынан қайтыс
болғандардың үлесі 2008 жылғы 0,9%-тен 2018
жылы 13,4%-ке өсті.

Өлім-жітімнің нозологиялық құрылымының
өзгерісі
Қазақстандағы өлімнің нозологиялық құрылымы
соңғы он жылда кәдімгідей өзгерді. Көз
жұмғандардың себептерін жіктеу өте маңызды,
өлімнің нақты негізі қандай, ал өлім себептерін
есепке алудың қандай мәні бар деген сауал
туындайды.
2008 жылы Қазақстандағы өлім себебінің
жартысынан көбі (50,3%) қан айналым жүйесінің
аурулары болса, 2018 жылы бұл көрсеткіш
төмендеп, мұндай себеппен көз жұматындардың
қатары азайып, 23,4%-ке түсті. Сондай-ақ,
бұл ауру өлімге апаратын себептердің ең аз
мөлшерін құрап отыр. Екінші орында тыныс
алу органдары аурулары — 12,89%, үшінші
орында онкоаурулары — 12%. Аз мөлшерде
адамдар жұқпалы және паразиттік аурулардан
қайтыс болады — 1,09%. 2008 жылы екінші
орындағы өлім себебі — сыртқы себептерден
қайтыс болғандардың үлесі 2014 жылдан бастап
төмендеп келеді. Сыртқы себептерге жолкөлік оқиғаларын, кісі өлтіру мен өзін-өзі өлтіру,
жазатайым оқиғалар жатады. 2018 жылы сыртқы
себептерден қайтыс болғандардың үлесі

Ер адамдар
45 жасқа дейінгі ер адамдардың өлімінің негізгі
себебі — сыртқы себептер. 45–49 жас тобынан
бастап өлім себептерінің құрылымында қан
айналымы жүйесінің аурулары басым. 2018
жылы өлім коэффициентінің ең үлкен шамасы
анықталмаған себептерге тән болды, екінші
орында жүйке жүйесінің аурулары, ал үшінші
орында қан айналымы жүйесінің аурулары тұр.
Әйелдер
40 жасқа дейінгі әйелдер өлімінің сыртқы
себептері негізгі себеп болып есептеледі.
40–54 жас аралығындағы әйелдердегі өлімнің
негізгі себебінің бірі — қатерлі ісіктер. Ал 55–80
жасқа дейінгі әйелдер қан айналымы жүйесінің
ауруларынан көбірек қаза табады. 80–84 жастағы
әйелдер өлім-жітімінің ең үлкен коэффициенті —
жүйке жүйесі аурулары, ал 85 және одан жоғары
жастағы әйелдердің өлім-жітім көрсеткішінің
себебі анықталмаған себептерге жатады.
2018 жылы егде адамдарда қанайналым
жүйесінің ауруларымен салыстырғанда жүйке
жүйесі ауруларының себебінен туындайтын
өлім-жітім басым түсті. Соңғы онжылдықтағы

өлімнің осы екі себебі өлім-жітім көрсеткішінің
әртүрлі бағыттағы динамикасы дер едік.
Қанайналым жүйесі ауруларынан болатын өлімжітімнің жас коэффициенттері төмендегенімен,
егде жастағылардың арасында бұл көрсеткіш
бәрібір аз болып тұр. 40 жастан асқан ерлер мен
әйелдердің барлық жас топтарында жүйке жүйесі
ауруларынан болатын өлім коэффициенті 2008
жылмен салыстырғанда 2018 жылы айтарлықтай
өсті. Ересек жастағылардың арасында өлімнің
бұл себебі тіпті жоғарылай түсті: 40–44 жастағы
ер адамдарда 1,8 еседен, 65–69 жастағыларда 18,7
еседен, 70–74 жастағы 31 еседен, 80–84 жастағы
55,7 еседен және 85 жастағыларда 94,5 еседен
жоғары. Бұл тенденция әйелдерде де байқалды.
Соңғы онжылдықта қатерлі ісіктен болатын
өлім-жітім көрсеткіші айтарлықтай төмендеді.
30 жастан бастап және одан жоғары жастағы ер
адамдар арасында 2008 жылмен салыстырғанда
2018 жылы 26%-тен (40–44 жас) 43%-ке (55–59
жас) дейін азайды. Әйелдерде қатерлі ісіктен
болатын өлім-жітім коэффициентінің төмендеуі
де осындай дәрежеде.
Өлім-жітімнің барлық негізгі себептері
бойынша және барлық жас топтарында да
ер адамдардың өлім-жітім көрсеткіштері
әйелдерге қарағанда жоғары. Ер адамдар мен
әйелдер арасындағы ең үлкен айырмашылық
сыртқы себептерден болатын өлім-жітім
көрсеткіштерінде анық байқалады. 25-тен 60
жасқа дейінгі ер адамдар арасындағы сыртқы
себептерден болатын өлім-жітім коэффициенті
2018 жылы әйелдерге қарағанда 4 есе
жоғары болған. 30-дан 65 жасқа дейінгілерде
қанайналым жүйесі ауруларынан ер адамдар
әйелдерге қарағанда 3 есе көп көз жұмады.

2018 жылдағы екі жыныс өкілдері үшін
өмірдің орташа болжалды ұзақтығы
екі жыныс
өкілдері

ер
адамдар

әйелдер

Бұл көрсеткіштің ауқымы әйел адамдарда
бірінші рет 77 жастан асты.

50-ден 70 жасқа дейінгілерде тыныс алу
ағзалары ауруынан туындайтын өлім-жітімнің де
арасалмағы жер мен көктей (3,2–3,4 есе).
Өңір, гендер, жас бойынша өмір ұзақтығының
динамикасы
2006 жылдан бастап Қазақстанда өмірдің
орташа болжалды ұзақтығы жыл сайын артып
келеді. Бұрынырақта, 1990 жылдардың бірінші
жартысында бұл көрсеткіш айтарлықтай
төмендеген еді.
2005 жылдан кейін екі жыныс өкілінде де өмір
сүру ұзақтығы жыл сайын тұрақты түрде ұлғайып,
2018 жылы 7,29 жылға өсті; ер адамдардың (8,54
жыл) өмір сүру ұзақтығы әйелдерге (5,39 жыл)
қарағанда әлдеқайда артты.
Нәтижесінде өмір сүру ұзақтығындағы орташа
болжалды айырмашылық әйелдер мен ер
адамдар арасында 2005 жылғы 11,50 жылдан
2018 жылы 8,35 жылға дейін қысқарған.

1991–2018 жылдардағы Қазақстан Республикасындағы әйелдер мен ер-азаматтардың
болжамды орташа өмір ұзақтығының динамикасы

Дүниеге жаңа келгендердің орташа
болжалды өмір сүру ұзақтығы (жасы)

1000-ға шаққандағы жас пен
жынысқа байланысты өлім-жітім саны

2018 жылда Қазақстандағы әйелдер мен ер адамдардың өлім-жітімінің
жас топтарындағы коэффициенті

әйелдер
жас (жыл)
34

ер азаматтар

әйелдер

ер азаматтар
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Жасына және өлім себебіне қарай өлім-жітім
Соңғы онжылдықта Қазақстанда еңбекке
қабілетті жастағы адамдардың өмірінің
болжамды орташа ұзақтығы айтарлықтай
қысқарды.
20-дан 60 жасқа дейінгі жас аралығында өмір
жасы ер адамдарда 2008 жылы 4,92 жастан, 2018
жылы 2,67 жасқа дейін, ал әйелдерде 1,78 жастан
1,06 жасқа дейін азайды.
Ер адамдарда өмір жасы сыртқы себептерден
болатын өлім-жітімнің азаюына байланысты
өсті. 2008 жылы 20–60 жас аралығындағы ер
адамдардың өмір жасы 2,07 жылға қысқарса,
2018 жылы 1,06 жасқа ғана қысқарған еді.
Алайда, сыртқы себептерден болатын өлімжітім бұрынғысынша 20–60 жастағы ер адамдар
өлімінің негізгі себебі болып қала береді.
20–60 жас аралығындағы әйелдердің өмір жасы
сыртқы себептерге байланысты өлім-жітім
көрсеткішінің төмендеуінен екі есеге жуық
ұлғайған (2008 жылы — 0,45; 2018 жылы — 0,23).
Өмір сүру жасын ұлғайтуға қан айналымы
жүйесі аурулары кесірінен болатын өлім-жітім
көрсеткішін азайту үлкен үлес қосты.
60–100 жасқа дейінгі жас аралығындағылар
қан айналымы жүйесі ауруларынан туындайтын
себеппен көп қайтыс болады. 2008 жылы осы
себеппен көз жұмғандардың үлесі басым
болса (ерлер арасында — 15,95-тің 25,77-і;
әйелдерде 14,42-тің 21,11-і), ал 2018 жылға қарай

бұл көрсеткіштер айтарлықтай төмендеген,
2018 жылғы көрсеткіште өлімнің бұл себебі ер
адамдарда 15,95-тен 6,27-ге дейін; әйелдерде
14,42-ден 4,45-ке дейін азайған.
Жасына және себебіне байланысты өлім
динамикасының анализін қарастырсақ, негізгі
индикаторлардың оң динамикасын байқаймыз,
миокард инфаркті, ми қан айналымының
бұзылуы (инсульт), қатерлі ісіктер, жарақаттар,
босану сияқты аурулардың кесірінен көбейген
өлім-жітім көрсеткішін төмендетуге айтарлықтай
әлеуетіміз бар. Бұл реттегі анализ жұмыстарында
жүрек-қан тамырлары ауруларынан және
ісіктерден туындайтын, нақты жағдайды
бұрмалайтын өлім-жітім себептерін кодтауға
қатысты проблемаларды, атап айтқанда
анықталмаған себептері бар өлім-жітімнің
көбеюін, сондай-ақ денсаулық сақтау жүйесінің
фокусында болмаған жекелеген себептердің
күрт ұлғаюын мысалға аламыз. Мысалы, 65–69
жастағы ер адамдар арасында өлім-жітім 18,7 есе,
ал жекелеген жастық-жыныстық топтар үшін одан
да көп есе ұлғайған.
Өмір жасын арттырудың негізгі қоры — ер
адамдардың ерте өлім көрсеткішін азайту. Әр
түрлі себептерге байланысты мезгілсіз өлімжітім әлеуетті өмірдің жоғалған жылдарының
санымен (ӘӨЖЖ) — белгілі бір жасқа дейін өмір
сүруге болатын жаспен өлшенуі мүмкін, мысалы,
кездейсоқ өлім-жітімнен аман қалса, 70 жасқа
дейін өмір сүруге болады деп болжамдайық.
Қазақстандағы ӘӨЖЖ көрсеткіштері ЭЫДҰ
елдеріндегі ең жоғары мәнге жақын және
жыныстық топ бойынша едәуір ерекшеленеді. Ең
алдымен, ер адамдар мен әйелдер арасындағы
ӘӨЖЖ-ның айырмасы үлкен. Оның себебіне
назар аудару қажет, мәселен сыртқы себептер
(жол-көлік оқиғалары, кісі өлтіру және өзін-өзі
өлтіру), қанайналым жүйесінің аурулары, тыныс
алу және ас қорыту органдарының аурулары.
Біздің ойымызша, ӘӨЖЖ-ның осы себептерге
байланысты гендерлік айырмашылықтары,
бірінші кезекте, қауіп-қатер тудыратын мінезқұлықтық факторлармен байланысты. Олар:
алкогольді және басқа да психоактивті заттарды
шектен тыс пайдалану, темекі шегу.
Осының барлығы денсаулық сақтау саласында
ұлттық әлеуметтік саясатты әзірлеу және өлімжітімді азайту жөнінде шаралар қабылдау кезінде
ерекше назар аударуды қажет етеді.

ХАЛЫҚТЫҢ
ТАБИҒИ ӨСІМІ

Қазақстанда халықтың айтарлықтай табиғи
өсімі байқалады. 2014, 2015 және 2018
жылдары ол өсім жылына 267 мың адамнан
асты, табиғи өсімнің жалпы коэффициенті
1000 адамға шаққанда 14,5-тен 15,5-ке дейінгі
диапазонда тұрақтанды.
Ауыл халқының табиғи өсім коэффициенті
2017 жылға дейін қалалықтарға қарағанда
жоғары болды және соңғы жылдары қала мен
ауыл тұрғындарындағы осы индикатордың
айырмашылығы айтарлықтай азайды.

Бұл көрсеткіштің шамасы Қазақстанның
облыстары мен қалалары бойынша да едәуір
өзгеше.
Елдің солтүстік аймақтары табиғи өсімнің
ең төменгі көрсеткіштеріне ие, ал табиғи өсім
оңтүстік және батыс өңірлерде көп, сондай-ақ
табиғи өсімнің шамасы орташа республикалық
көрсеткіштен айтарлықтай асып түсетін қалалар —
Нұр-Сұлтан мен Шымкент.

1991–2018 жылдарда Қазақстан Республикасындағы халықтың табиғи өсім динамикасы26
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Әйелдер мен ер адамдар арасындағы өмір
жасының айырмашылығы ауылмен (7,73 жас)
салыстырғанда қалада (2018 жыл — 8,79 жас)
айтарлықтай үлкен25.
Алдағы уақытта өмірдің болжалды ұзақтығы
Қазақстан өңірлері бойынша айтарлықтай
ерекшеленеді. Қазақстанның астанасы — НұрСұлтанда өмір сүру ұзақтығы үлкен де, Алматыда
біршама төмен. Егер осы екі қалада тұратын ер
адамдардың өмір жасының айырмашылығы
болмаса (71,87 жас — Нұр-Сұлтан, 71,84 жас —
Алматы), осы қалаларда тұратын әйелдердің
өмір жасының айырмашылығы 2018 жылы
айтарлықтай өзгеше (79,88 жас — Нұр-Сұлтан,
78,53 жас — Алматы). Жалпы Қазақстан бойынша
айтсақ, 2018 жылы алматылық әйелдер мен ер
адамдардың өмір сүру ұзақтығында (6,69 жас)
айырмашылық аса байқалмады. 2018 жылы
Солтүстік Қазақстан облысында әйелдер мен
ер адамдар арасындағы өмір сүру ұзақтығында
ең үлкен айырмашылық тіркелді. Тек осы
көрсеткіште ғана ол айырмашылық 10 жастан
асты (10,1). Ал бұл көрсеткіш Түркістан облысында
ең аз көрсеткіш болып есептеледі.
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Қазақстан Республикасының негізгі демографиялық көрсеткіштерінің диманикасы, ҚР
Статистика комитетінің мәліметтері.
26

25

36

Қазақстанның демографиялық жылнамасындағы мәліметтер бойынша есептедік. Астана, 2017, 2018.
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НЕКЕ МЕН АЖЫРАСУ

2018 жылы Нұр-Сұлтан (23,7‰) және Шымкент
(22,9‰) қалаларында, Маңғыстау (25,2‰) және
Түркістан (22,3‰) облыстарында табиғи өсімнің
ортақ коэффициентінің ауқымы ұлғайды.
Халықтың табиғи өсімінің ең ортақ коэффициенті
Солтүстік Қазақстан облысына (1,1‰) тиесілі.
Халықтың табиғи өсімі барлық облыстарда
2014–2015 жылдары байқалды, индикатордың
бұлай өсуі сол жылдары туудың өсуімен және
елдің барлық өңірлеріндегі халықтың өлім-жітім
көрсеткішінің төмендеуімен байланысты.
Халықтың өсімін молайтудың неттокоэффициенті ұрпақ алмасу қандай шамада
жүретінінен, ұрпақтары ата-анасынан қанша
есе көп немесе аз екенінен (дәлірек айтқанда,
бұл көрсеткіш дәстүрлі түрде әйелдер
үшін есептеледі, яғни қыздар мен олардың
аналарының балалары туралы сөз болып
отыр) байқалады.
Қазақстанда халықтың өсімін молайтудың
нетто-коэффициентінің шамасы, негізінен, туу
деңгейімен айқындалады. Бала туу мен өлімжітімнің қазіргі деңгейі тұрғысынан есептеп
қарасақ, репродуктивті мерзімі біткен уақытты
назарға алсақ, қыздарының дүниеге әкелген
ұрпағы аналарына қарағанда шамамен 30%-ке
көп.
Ауыл халқының нетто-коэффициентін молайту
мүмкіндігі қалалықтарға қарағанда анағұрлым
жоғары: 2017 жылы ауылдықтардың неттокоэффициенті 1,421, ал қалалықтардың неттокоэффициент 1,218 болған.
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Шымкент

Алматы

Нұр-Сұлтан

Оңтүстік Қазақстан обл
(2018 жылға дейін)

Түркістан облысы
(2018 жылдан бастап)

Солтүстік Қазақстан обл

Павлодар обл

Маңғыстау обл

Қызылорда обл

Қостанай обл

Қарағанды обл

Батыс Қазақстан обл

Жамбыл обл

Шығыс Қазақстан обл

Атырау обл

Алматы обл

Ақтөбе обл

Ақмола обл

2000–2018 жылдағы Қазақстан Республикасындағы облыстар мен қалалардағы
табиғи өсімнің орташа коэффициентінің динамикасы (1000 адамға шаққанда)

Халықтың өсімін молайтудағы неттокоэффициентінің ең үлкен шамасы Маңғыстау
(1,783 — 2017 жылы), Атырау (1,641), Алматы
(1,597), Жамбыл (1,597) және Қызылорда (1,570)
облыстарына тиесілі. Бұл өңірлерде қыздар
аналарынан 1,5 еседен аса ұрпақты дүниеге
әкелген. 2017 жылы бұрынғы Оңтүстік Қазақстан
облысында да (1,717) халықтың өсімін молайтудың
нетто-коэффициентінің үлкен шамасы байқалған.
Осы өңірлерде халықтың өсімін молайтудағы
нетто-коэффициенттің жоғары көрсеткіштері халық
санының айтарлықтай өсуіне жағдай жасайды.
Алайда бұл алғышарттарды жүзеге асыру үшін
халықтың қазіргі өсімін молайту режимінің
сақталуына, өлім-жітім деңгейіне, халықтың жастықжыныстық құрылымына және көші-қонға назар
аудару керек.
Сонымен қатар осы индикатордың ең аз мәні
Солтүстік Қазақстан облысында екенін айта кету
қажет, ол 0,968-ті құрайды, Қостанай облысында —
0,810, Алматыда — 0,787 (2017 жыл). Бұл көрсеткіштің
шамасы 1,0-ден аз, яғни қыздар аналарынан аз
ұрпақ әкелген.

Неке санының динамикасы тууға әсер етеді, оның
ішінде тууға ғана емес, отбасын құруға, отбасы
құрылымы мен үй шаруашылығының құрамына
да ықпалын тигізеді.
Қазақстанда некелесу саны азайып,
ажырасу көрсеткіші өсіп келеді. 2013–2018
жылдары елдегі неке 18%-ке, ал Шығыс-Қазақстан
облысында 28%-ке азайған. Осы тенденция
жалғаса беретін болса, тұңғышын дүниеге
әкелетіндердің саны азаяды.
2000–2018 жылдары ажырасу көрсеткіші екі
есе ұлғайған. Елдің барлық облыстарындағы
тұрғындар ажыраса бастап, бұл көрсеткіш Шығыс
Қазақстан облысында 1,3, Алматы облысында 2,8
есе өскен.
Ең көп ажырасатындар Шығыс Қазақстан мен
Солтүстік Қазақстан облыстары және Нұр-Сұлтан
мен Алматы қалаларының тұрғындары; олардағы
ажырасу көрсеткіші елдегі орташа жағдайдан
жоғары. Ең сирек ажырасу көрсеткіші оңтүстік
және батыс өңірлерге тиесілі.
Некенің жалпы коэффициенті — халықтың
мың адамына шаққандағы неке саны — елдің
барлық өңірлерінде: тұтастай алғанда Қазақстан
бойынша 24%-ке (оның ең жоғары мәніне
қатысты), Ақтөбе және Алматы облыстарында
29%-ке (максималды төмендеу) қысқарды.
Алматы және Нұр-Сұлтан қалаларында, сондайақ Қарағанды облысында некелесу көрсеткіші
20%-ке төмендеді. Мың адамға шаққандағы
ең көп неке саны 2013 жылы тіркелді, оның
көрсеткіші 1000 адамға шаққанда 9,89 болды.
Салыстырмалы көрсеткіштің жедел төмендеуі
нені байқатады? Неке санының төмендеуі
халық санының өсімінің, әсіресе миллиондаған
тұрғыны бар қалалардағы өсімнің баяулағанын
көрсетеді.

Неке жасы
Соңғы жылдары алғашқы некеге тұрудың орташа
жасы өсті. Жалпы Қазақстан бойынша 2013–2017
жылдары бұл көрсеткіш күйеу жігіттерде (27,0-ден
27,5 жасқа дейін), қалыңдықтарда (24,5-тен 25,0
жасқа дейін) жарты жылға ұлғайған, яғни олардың
арасындағы алшақтық — 2,5 жас.
Қала тұрғындары, әдетте, ауыл тұрғындарына
қарағанда кештеу некеге тұрады. Қалалық күйеу
жігіттердің жасы орташа есеппен 0,1 жасқа, ал
ауылдық қалыңдықтардың жасы орташа есеппен
бір жасқа артық. Маңғыстау облысында 2013–2017
жылдары қалалықтарға қарағанда ауылдағы күйеу
жігіттердің жасы 0,2 жылға төмендеген жалғыз
аймақ.
Бірінші некеге тұрудың ең жоғары орташа
жасы — Солтүстік Қазақстан (28,3 жас) және
Шығыс Қазақстан (28,1 жас) облыстарына тиесілі,
некенің орташа ең төмен жасы Маңғыстау
(26,1 жас) және Атырау (26,7 жас) облыстарында
байқалған. Қалыңдықтары кеш тұрмыс құратын
өңірлер — Алматы (26,1 жас), Солтүстік Қазақстан
және Павлодар облыстарында (25,8 жастан),
ал қалыңдықтары ерте тұрмысқа шығатын
аймақтар — Оңтүстік Қазақстан (23,5 жас) және
Маңғыстау (23,9 жас) облыстары.

Алғаш рет үйленетін
күйеу жігіттердің
орташа жасы

Алғаш рет тұрмыс
құратын қалыңдықтардың
орташа жасы
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Аралас неке
2013 жылдан бастап 2017 жылға дейін әртүрлі
этнос өкілдері сирек некеге тұрды. Бұл көрсеткіш
жалпы некеге тұрудың төмендеуіне байланысты
құлдырап отыр. Жалпы неке саны осы кезеңде
168,4 мыңнан 141,8 мыңға дейін, яғни 15,8%-ке,
ал аралас некенің саны 26,2 мыңнан 22,9 мыңға
дейін немесе 12,5%-ке қысқарған. Аралас некеге
тұру көрсеткішінде қалыңдық немесе күйеу жігіт
орыс ұлты өкілінен тұратын неке саны басымдау.
Аралас некенің кейінгі уақыттағы динамикасы
Қазақстандағы әр түрлі этностар үлесінің
арақатынасына, сондай-ақ адамдардың басқа
этнос өкілімен неке құруға деген дайындығына
байланысты.
Ажырасу
Қазақстан Республикасы бойынша соңғы 20
жылда ажырасу саны мен ажырасудың жалпы
коэффициенті тұрақты өсіп келеді. 2000–2018
жылдары ажырасу саны орташа есеппен екі
есе өсті. Бұл көрсеткіш барлық облыстарда,
бірақ түрлі ауқымда өсіп отыр: мәселен, Шығыс
Қазақстан облысында 1,3 еседен Алматы
облысында 2,8 есеге дейін өсті.
Ажырасудың неғұрлым жоғары деңгейі, негізінен,
елдің солтүстік және шығыс облыстарына,
Нұр-Сұлтан және Алматы қалаларына тән —
оларда ажырасу деңгейі ел бойынша орташа
деңгейден жоғары. Ең аз көрсеткіш оңтүстік
және батыс өңірлерде. Ажырасудың жалпы
коэффициентінің орташа өсімі — 1,63 есе (2000
жылы 1,84‰-тен 2018 жылы 3,00‰-ге дейін өскен),
Солтүстік Қазақстан облысында ол 2,73 есе,
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Батыс Қазақстан облысында — 2,15 есе, Алматы
облысында — 2,14 есе ұлғайған. 2018 жылы
Павлодар облысында (4,19‰), Нұрсұлтан (3,84‰)
және Алматы (3,80‰) қалаларында, Солтүстік
Қазақстан (3,79‰) және Қарағанды (3,74‰)
облыстарында халық ең көп ажырасқан.
Әрбір 1000 некенің 2000 жылы 301-і; 2007 жылы
247-і ажырасқан (18%-ке төмендеген), ал 2018
жылы әрбір 1000 некенің 398-і ажырасқан (61%-ке
өскен).
Жалпы республика бойынша 2000 жылы
некелескендердің 30%-і ажырасса, 2018 жылы
некелескендердің 40%-і ажырасқан. Неке
мен ажырасу динамикасы арақатынасының
болашағын болжасақ, әрбір некенің үштен
екісі ажырасумен аяқталған.
Ажырасу санының одан әрі өсуі екінші
және одан кейінгі баланы өмірге әкелу
көрсеткішіне зиянын тигізеді. Отбасын нығайту
және ажырасудың, әсіресе балалары бар
отбасыларда ажырасудың алдын алу отбасылықдемографиялық саясат бағдарламаларында
ескерілуге тиіс.
Ажырасудың көбейгеніне және отбасы
институтының әлсіреуіне алаңдаған Үкімет бұл
мәселелерді мемлекеттік деңгейде шешуді талап
етті және өзекті мәселелер қатарына қосып,
Қазақстан Республикасы Президентінің 2016
жылғы 6 желтоқсандағы № 384 Жарлығымен
бекітілген 2030 жылға дейінгі отбасылық және
гендерлік саясат тұжырымдамасында атап
көрсетті.

Отбасы саясатының негізгі принциптері
1) Ерлі-зайыптылардың отбасы функцияларын
атқарудағы құқықтарының, мүмкіндіктері мен
міндеттемелерінің теңдігі;
2) Отбасының ең жақсы жағдаймен
қамтамасыз етілуі;
3) Отбасының өз өміріне қатысты шешімдер
қабылдауда дербестігі;
4) Баланы (балаларды) тәрбиелеу, білім беру,
дамыту, денсаулығын сақтау үшін отбасының
жауапкершілігі;
5) Отбасының, қоғамның және мемлекеттің
серіктестігі;
6) Отбасының қажеттіліктерін ескере отырып,
мемлекеттік отбасы саясатының атаулылығы
мен инклюзивтілігі;
7) Тұрмыстық зорлық-зомбылықтың барлық
түрлеріне үзілді-кесілді қарсы болу;
8) Қоғамдағы адамгершілікке жат қылықтарға
қарсы болу.
Үкімет Мемлекеттік отбасы саясатының
мақсаты деп мыналарды айқындады:
отбасыларды қолдау, нығайту, қорғау, отбасы мен
отбасы мүшелерінің физикалық, интеллектуалды,
рухани, адамгершілік тұрғыдан дамуы үшін және
ана, әке, баланы қорғауға ықпал ететін жағдайлар
жасау.
Осы мақсаттарға жету үшін отбасы және
гендерлік саясат тұжырымдамасын жүзеге асыру
жөніндегі іс-шаралар жоспары әзірленді (бірінші
кезең 2017–2019 жылдар). Іс-шаралар жоспары
БҰҰ Әйелдерге қатысты кемсітуді жою жөніндегі
комитетінің қорытынды ескертулеріне, сондай-ақ
ЭЫДҰ елдерінің стандарттарына сәйкес отбасы

Шымкент

Алматы

Астана (Нұр-Сұлтан)

Шығыс Қазақстан обл

Түркістан облысы
(2018 жылдан бастап)

Солтүстік Қазақстан обл

Павлодар обл

Оңтүстік Қазақстан обл
(2018 жылға дейін)

Маңғыстау обл

Қызылорда обл

Қостанай обл

Қарағанды обл

Жамбыл обл

Батыс Қазақстан обл

Атырау обл

Алматы обл

Ақтөбе обл

Ақмола обл

Қазақстан
Республикасы

Шымкент

Халықтың әрбір 1000 адамына шаққандағы ажырасу саны27

Алматы

Нұр-Сұлтан

Оңтүстік Қазақстан обл
(2018 жылға дейін)

Түркістан облысы
(2018 жылдан бастап)

Солтүстік Қазақстан обл

Павлодар обл

Маңғыстау обл

Қызылорда обл

Қостанай обл

Қарағанды обл

Батыс Қазақстан обл

Жамбыл обл

Шығыс Қазақстан обл

Атырау обл

Алматы обл

Ақтөбе обл

Ақмола обл

Қазақстан
Республикасы

2000–2018 жылдағы Қазақстан Республикасында халықтың 1000 адамына шаққандағы
некелесу санының динамикасы

және гендерлік саясат саласындағы заңнаманы
өзгертуді қамтиды.
Адамдар отбасылық міндеттерді еңбек
қызметімен ұтымды үйлестіре алуы үшін еңбек
заңнамасы ата-аналардың икемді жұмыспен
қамтылуына және бала күтімі жөніндегі
демалысқа деген құқықтары туралы, әйелдердің,
жүкті әйелдердің және баласы (балалары) бар
әйелдердің еңбегін реттейтін нормаларды
бекітеді.
Сонымен қатар, мемлекет балалы
отбасыларды әлеуметтік жәрдемақылар мен
түрлі қызметтер арқылы қолдайды. Әлеуметтік
төлемдер жүйесіне бала тууға және бір
жасқа дейінгі баланы күтуге, мүгедек баланы
тәрбиелеуге, 18 жасқа дейінгі балаларға
арналған мемлекеттік жәрдемақы, көп балалы
аналар мен отбасыларға арналған арнайы
мемлекеттік жәрдемақы кіреді. Осы әлеуметтік
көмектің тиімділігі бала туудың оң статистикасын
қалыптастырды. Отбасын қолдау бойынша
мемлекет қабылдаған шараларға қарамастан,
елде ажырасу мен некеден тыс туған балалардың
да саны артып отырғанын айта кетуіміз керек.

Халықтың табиғи қозғалысы. ҚР Статистика
комитетінің мәліметтері бойынша есептедік.
27
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ОТБАСЫ МЕН ҮЙ
ШАРУАШЫЛЫҒЫ

2000–2018 жылдардағы неке мен ажырасудың арасалмағы

9.45

3.0

Некенің ортақ коэффициенті (1000 адамға шаққанда)
Ажыраcудың ортақ коэффициенті (1000 адамға шаққанда)

Мемлекеттік отбасы саясатының мақсатына қол
жеткізу үшін келесі міндеттерді шешу қажет:
• Отбасы саясаты саласындағы заңнаманы
жетілдіру, сондай-ақ оны халықаралық
стандарттарға, БҰҰ, ОДБ және ЭЫДҰ
ұсыныстарына сәйкестендіру;
• Ер адамдар мен әйелдердің болжамды өмір
ұзақтығындағы айырмашылықты жою, сондай-ақ
отбасын жоспарлау, денсаулықты қорғау үшін
жағдай жасау;
• Балалардың құқықтары мен мүдделерін
қорғауды қамтамасыз ету, олардың дене бітімі,
зияткерлік және рухани дамуына жәрдемдесу;
• Отбасының жағымды бейнесін қалыптастыру,
қоғамның рухани-адамгершілік құндылықтарын
нығайту және өскелең ұрпақты тәрбиелеу;
• Әлеуметтік әлжуаз отбасыларды, оның ішінде
кәмелетке толмаған балалары бар отбасыларды
қорғаудың тиімділігін арттыру;
• Барлық отбасы мүшелеріне қатысты, оның
ішінде жыныстық белгісі бойынша жасалатын
зорлық-зомбылықпен күресу;
• Отбасыларға көрсетілетін мемлекеттік
әлеуметтік қызметтердің сапасын ЭЫДҰ
елдерінің деңгейіне дейін арттыру.
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Отбасы саясаты қазақстандық мемлекеттілікті
нығайту мен қоғамды жаңғырту үшін аса
маңызды. Ол экономикалық әл-ауқат, еңбек
нарығын тиімді дамыту, жастарға ерекше назар
аудара отырып, лайықты нәтижелі жұмыспен
қамту, отбасыларды мүліктік қамтамасыз ету,
жас отбасылар үшін тұрғын үйдің қолжетімділігі,
сапалы білім беру және денсаулық сақтау (атап
айтқанда, репродуктивті денсаулықты қорғау
және отбасын жоспарлау) және әлеуметтік
қолдау мәселелерін көтереді.
Бұдан басқа, ер адамдар мен әйелдердің
отбасылық қарым-қатынастардағы тең құқықтары
мен мүмкіндіктерін, сондай-ақ ана мен баланы
қорғау, ата-аналардың балаларды тәрбиелеуі
үшін жауапкершілігін арттыру, жыныстық белгісі
бойынша кемсіту мен зорлық-зомбылықтың
жолын кесу үшін заңнаманы жетілдіру қажет.

Отбасы мен үй шаруашылығы — бірге тұратын,
өз табыстары мен мүлкін (толық немесе ішінара)
біріктіретін және, негізінен, тұрғын үй мен тамақ
өнімдері секілді тауарлар мен қызметтердің
белгілі бір түрлерін бірлесіп тұтынатын
тұлғалар немесе тұлғалар тобы28. Отбасы мен
үй шаруашылығы — қазіргі халық санағындағы
статистикалық есептің негізгі бірлігі. Отбасыдан
айырмашылығы, үй шаруашылығы бір адамнан
тұруы және туыстық қатынастарымен байланысты
емес адамдарды қамтуы мүмкін.
Отбасы мен үй шаруашылығының құрылымы
мен динамикасының анализі не үшін керек: ол
халық өндірісі, әлеуметтік-экономикалық дамуы
мен демографиялық өзгерісін анықтауда өте
маңызды.
Үй шаруашылықтарының әртүрлі
сипаттамаларын (үй шаруашылығының өлшемі
мен түрі, балалар саны және т.б.) тек халық
санағының деректері бойынша ғана зерттей
аламыз. Қазіргі Қазақстан тарихында санақ екі
рет: 1999 және 2009 жылдары жүрген. 2019 жылға
жоспарланған санақ 2020 жылға ауыстырылды.
1999 және 2009 жылғы халық санағын
салыстырсақ, отбасы мен үй шаруашылығының
саны 4,16 млн-нан 4,39 млн-ға, яғни 231,5 мыңға
немесе 5,6%-ке өскен. Алайда қаладағы отбасы
мен үй шаруашылығының саны бар болғаны
1,2%-ке көтерілсе, ауылдық отбасы мен үй
шаруашылығының саны 13,4%-ке ұлғайған.
2009 жылғы халық санағының мәліметтеріне
сенсек, отбасы мен үй шаруашылығы көбінесе
Оңтүстік Қазақстан (2018 жылдан бастап —
Tүркістан облысы) (490,7 мың), Шығыс Қазақстан
(446,6 мың) облыстары мен Алматы қаласында
(438,2 мың), Қарағанды (437,8 мың) және Алматы
(432,2 мың) облыстарында көп тіркелген.

Үй шаруашылықтарының түрлері: нуклеарлы,
кеңейтілген, құрамдас, сондай-ақ бір адамнан
тұратын үй шаруашылықтары.
Нуклеарлы үй шаруашылығы баласы бар
немесе баласы жоқ; некеде тұрмайтын, бірақ
балалы ата-аналардың біреуінен құралады.
Үлкен үй шаруашылығы дегеніміз: бір нуклеарлы
отбасыдан және туыс адамдардан; бөтен
тұлғалары жоқ екі немесе одан да көп нуклеарлы
отбасыдан және басқа да туыс адамдардан;
қандай да бір нуклеарлы отбасыны құрмайтын
адамдардың туыстығынан құралады. Құрама үй
шаруашылығы туыс емес адамдарды біріктіреді29.
2009 жылғы санақ деректері бойынша үй
шаруашылықтарының жалпы санынан
(4 391 759) ең көп үлесті нуклеарлы (2 321 978
немесе 52,9%) және үлкен үй шаруашылықтары
(1 311 265 немесе 29,9%) құрайды екен. Бір адамнан
тұратын үй шаруашылығы (639 890) барлық
үй шаруашылықтарының 14,6%-ін, құрама үй
шаруашылығы (118 626) 2,7%-ін құраған.
Үй шаруашылықтарының орташа мөлшері
1999 жылы және 2009 жылы 3,6 адамды құрады
және ол шама өзгерген жоқ. Ауылдағы үй
шаруашылықтарының мөлшері де өзгерген
емес — 4,4 адам. Ал қалада үй шаруашылығы
адамдарының саны 0,1–3,1-ден 3,2 адамға дейін
ұлғайған.
Қазақстан Республикасындағы үй
шаруашылығы.
ҚР 2009 жылдағы Жалпыұлттық халық
санағының нәтижелері. Астана, 2011. 1-т.
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Қазақстан Республикасындағы үй
шаруашылығы. Қазақстан Республикасындағы
2009 жылдағы ұлттық салық санағының
нәтижелері. Астана, 2011. 1-т.
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Үй шаруашылығының орташа мөлшері30
Үй шаруашылығының орташа мөлшері
барлығы

Барлық үй шаруашылығы

қалалықтар

ауылдықтар

1999

2009

1999

2009

1999

2009

3,6

3,6

3,1

3,2

4,4

4,4

Дәстүрлі өмір сүру салтының орнығуына орай
үлкен үй шаруашылықтарының үлесі артқан
сыңайлы, оған мысал ретінде әулеттік отбасыларда, атап айтқанда, ата-аналардың үйленген
балалармен және немерелермен бірге тұруын
айтамыз.
Қала халқының саны көбеюінен жалғызілікті

немесе туыстық байланыстары жоқ адамдардың
үлесі артып келеді деп болжам жасауға болады. Көппәтерлі сегменттегі тұрғын үйдің көбеюі
отбасы мен үй шаруашылығының нуклеризациялануына әсер етеді: жас отбасылар әулеттік
отбасынан алшақтаудың барынша көп мүмкіндіктеріне ие болады.

18 жастан кіші адамдары бар екі және одан да көп адамдардан құралған үй шаруашылығы31

Олардың ішінде:
Бір адамнан тұратын
үй шаруашылығы

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Нуклеарлы

3,5

3,5

3,2

3,2

4,0

3,9

Оның ішінде:

Үй шаруашылығының саны

Үй шаруашылығының %-тік
құрамы

Балалы үй
шаруашылығының %-тік
құрамы

Үй шаруашылығының
орташа
мөлшері

1999

2009

1999

2009

1999

1999

2009

4,0

4,1

2009

Баласы бар және баласы
жоқ ерлі-зайыптылар

3,7

3,7

3,4

3,4

4,2

4,1

Барлық үй шаруашылығы

3566179

3751869

100,0

100,0

Балалы анадан тұратын үй
шаруашылығы

2,6

2,6

2,5

2,5

3,0

2,9

Құрамында 18 жастан
кіші адамы бар
үй шаруашылығы

2523112

2395310

70,8

63,8

100,0

100,0

4,6

4,8

Балалы әкеден тұратын үй
шаруашылығы

2,7

2,8

2,5

2,6

3,0

3,1

1 бала

998466

1030592

28,0

27,5

39,6

43,0

3,4

3,7

Үлкен

5,2

5,2

4,7

4,6

5,9

5,9

2 бала

865195

771348

24,3

20,6

34,3

32,2

4,5

4,7

Құрама

3,9

3,9

3,7

3,7

4,6

4,5

3 бала

395261

356504

11,1

9,5

15,7

14,9

5,7

5,9

4 бала

171391

158225

4,8

4,2

6,8

6,6

6,8

7,1

5 және одан да көп бала

92799

78641

2,6

2,1

3,7

3,3

8,8

9,5

Құрамында 18 жастан
кіші адамы жоқ
үй шаруашылығы

1043067

1356559

29,2

36,2

2,6

2,8

Үй шаруашылығының мөлшері, негізінен,
балалар санымен анықталады. Балалар көп
болса, үй шаруашылықтарының орташа мөлшері
де көбірек. Санақ аралығындағы кезеңде үй
шаруашылықтарының құрамы өзгерген: баласыз
үй шаруашылықтарының үлесі артып (29,2%-тен
36,2%-ке дейін), балалы үй шаруашылықтарының
үлесі дәл сол 7%-ке азайған.
Үй шаруашылықтарының орташа мөлшерінің
өңірлік ерекшеліктеріне анализ жасағанда
Қазақстан бойынша орташа көрсеткіш тұрақты
болып қалатынына қарамастан, өңірлерде
әртүрлі бағыттағы динамика бар екенін
байқадық, оны қандай да бір фактормен, мысалы
туу, миграция немесе экономикалық даму
деңгейімен түсіндіру қиын.
8 өңірде үй шаруашылықтарының орташа
мөлшері төмендеп, 6 өңірде өскен.
Алматы, Маңғыстау және Оңтүстік Қазақстан
(2018 жылдан бастап — Tүркістан облысы)
облыстарындағы көрсеткіштің өсуі қалалық
үй шаруашылықтарының орташа мөлшерінің
ұлғаюына, ал Ақмола, Ақтөбе және Атырау
облыстарында және басқа облыстарда қысқаруы
ауылдағы үй шаруашылықтарының орташа
мөлшерінің кемуіне байланысты болды деп
қорытындылауға болады.
Үй шаруашылықтарының типтері бойынша
құрылымына анализ жасағанда санақ аралығындағы кезеңде динамикалық елеулі айырмашылықты байқадық. Мысалы, құрама үй шаруашылықтарының саны екі есеге жуық — 92,7%-ке;

үлкен үй шаруашылықтарының саны — 39,4%-ке;
бір адамнан тұратын үй шаруашылықтарының
саны 7,7%-ке өскен. Осы үш типтегі ауылдағы үй
шаруашылығы саны қаладағы үй шаруашылығына
қарағанда жылдам ұлғайған.
Мұндай жағдайда нуклеарлы үй шаруашылығы
осы категориядағы ең ауқымдысы, 9,4%-ке
қысқарған, оның ішінде қаладағы үй шаруашылығы
— 13,7%, ал ауылдағы үй шаруашылығы — 2,1%
болған.
1999 және 2009 жылдардағы санақтарға анализ
жасау арқылы әртүрлі үлгідегі отбасылар санының
динамикасындағы айырмашылықтарын, негізінен,
балалармен және баласыз ерлі-зайыптылар жұптарынан тұратын нуклеарлы үй шаруашылықтары үлесінің 49,90%-дан 41,01%-ке (8,89%-ке) дейін
қысқарғанын және үлкен отбасылар үлесінің
22,61%-тен 29,86%-ке (7,25%-ке) ұлғайғанын, яғни
санақаралық кезеңде үй шаруашылықтары құрамының өзгергенін анықтадық.
Нуклеарлы үй шаруашылығының ішінде әкесінен құралған үй шаруашылықтарының саны —
60,9%-ке өсті. Балалы бар анадан құралған үй шаруашылықтарының саны 6,6 есе асып, 1,6%-ке ұлғайды.
Өңірлік резервтегі отбасы мен үй шаруашылығының анализі барлық облыста нуклеарлы (яғни
ата-анасы (ата-ананың біреуі ғана) мен баласы
немесе тек жұбайлар ғана бар отбасы) отбасы мен
үй шаруашылығы типі көп екенін байқатты. Бұл
қатарға Нұр-Сұлтан және Алматы қалалары кірмейді, олардағы отбасы мен үй шаруашылығының
үлесі — 42-43%.

Қазақстан Республикасындағы үй шаруашылығы. Қазақстан Республикасындағы 2009 жылдағы ұлттық салық
санағының нәтижелері. Астана, 2011.
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Олардың ішінде:

Үй шаруашылығының типі бойынша құрылымы32
Барлығы

Қалалықтар

Ауылдықтар

1999

2009

1999

2009

1999

2009

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Бір адамнан құралған
үй шаруашылығы

14,28

14,57

18,31

18,51

6,99

8,21

Нуклеарлы

61,63

52,87

60,62

51,69

63,45

54,78

Балалы және баласыз
ерлі-зайыптылардан
құралған үй шаруашылығы

49,90

41,01

47,26

38,54

54,68

45,00

Балалы анадан құралған
үй шаруашылығы

10,71

10,31

12,27

11,56

7,88

8,28

Балалы әкеден құралған
үй шаруашылығы

1,02

1,55

1,09

1,59

0,90

1,50

Үлкен

22,61

29,86

19,23

26,35

28,74

35,53

Құрама

1,48

2,70

1,84

3,46

0,82

1,48

Барлық үй шаруашылығы
Оның ішінде:

Оның ішінде:

Қазақстан Республикасындағы үй шаруашылығы. Қазақстан Республикасындағы 2009 жылдағы ұлттық
салық санағының нәтижелері. Астана, 2011.
32
Қазақстан Республикасындағы үй шаруашылығы. Қазақстан Республикасындағы 2009 жылдағы ұлттық
салық санағының нәтижелері. Астана, 2011.
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ХАЛЫҚТЫҢ МИГРАЦИЯСЫ

Мемлекет тарихында миграция Қазақстан
халқының дамуына әсер еткені анық. Кеңес
Одағы кезеңінде Республика түрлі санаттағы,
түрлі сан мөлшеріндегі мигранттарды қабылдады. Олардың арасында тың игерген, құрылыс
салған, шахталарда, зауыт-фабрикаларда жұмыс
істеген ерікті экономикалық мигранттар болды.
Тың игеру үшін жарты миллионнан астам адам
республикаға ағылған33. Ұлы Отан соғысы жылдарында республика КСРО-ның еуропалық бөлігінен көшірілген сансыз мәжбүрлі мигранттарды
қабылдады. 1942 жылдың 1 қаңтарына Қазақ
КСР-не 381 260 адам келген34. Кейбір деректерге
көз жүгіртсек, эвакуацияланғандардың жалпы

саны жарты миллион адамнан асты. Олардың
көпшілігі соғыстан кейін Қазақстанда өмір сүріп,
жұмыс істеп қалып қойған. 1930–1940 жылдары
Қазақстанға адамдардың үлкен бөлігі — байкулактар, ГУЛАГ тұтқындары, жер аударылған
халықтар (немістер, поляктар, шешендер,
ингуштер және т.б.) күшпен қоныс аударылды.
Мәселен, 1949 жылдың 1 қаңтарында Қазақ
КСР-індегі арнайы қоныстарға 820 мың адам
депортацияланған, оның 400 мыңға жуығы немістер еді. Миграциялық процестердің арқасында
Қазақстан дүниежүзіндегі этномәдени тұрғыдан
нағыз қырық құрақ елдің біріне айналды.

Қазақстандағы миграцияның сальдосы35, 1950–2018 жылдар (мың адам)

КСРО Мемкомстат мәліметтерінің негізінде жасалды: КСРО Мемкомстат, 1987. М: 1988;
КСРО Мемкомстат КСРО-ның демографиялық жылнамасы 1990. М.: 1990; ҚР Статистика комитеті,
Демографиялық көрсеткіштер, 2018.
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1960 жылдардың соңына дейін Қазақстан
сыртқы көші-қонның оң сальдосына ие
болды. Кейінгі жылдары халық ағыны көшіп
кетумен сипатталды. Ал тәуелсіздіктің алғашқы
жылдарында репатриаттар ағыны көбейді.
1990 жылдары репатрианттардың
Қазақстаннан, әсіресе Ресей мен Германияға
қоныс аудару көрсеткіші ұлғайды. Нәтижесінде,
Қазақстан Республикасы Статистика комитетінің
деректері бойынша 1992 жылдан 2003 жылға
дейін дүниежүзімен эквивалентсіз алмасу
нәтижесінде 2,2 млн адамынан айрылды.
Осы кезеңде Ресейге шамамен 1,5 млн адам,
Германияға — 850 мың адам кетті.
Сонымен қатар, осы кезеңде Қазақстандағы
жаңа ғасырдағы миграциялық процестерге
әсер еткен оң факторлар да (ашық есік саясаты,
экономиканың нарықтық негізде өзгеруі,
кәсіпкерліктің дамуы) қалыптасты. Елдің
миграциялық жүйесіне 1997 жылы орталықты
Алматыдан Астанаға (қазіргі Нұр-Сұлтан) көшіру
үлкен әсер етті. Жаңа ғасырдағы миграциялық
ағындарының негізгі бағыттары мен
сипаттамаларын тәптіштей қарастырайық.
Сыртқы тұрақты миграция
Саяси тұрақтылық пен 2000 жылдардағы
экономикалық өсім Қазақстандағы халықаралық
миграция сипатын алдыңғы онжылдықтармен
салыстырғанда әлдеқайда өзгертті. 2004
жылдан 2011 жылға дейін елде оң миграциялық
өсім байқалды. Жалпы алғанда, Қазақстан
статистикасының деректері бойынша, 2004
жылдан 2011 жылға дейінгі нетто-миграцияда
Ресейге 180 мың адамды, Германияға 32,5 мың
адамды жібердік. Бұл ретте Орталық Азия,
Қытай, Моңғолия мемлекеттерінен және
басқа елдерден қоныс аударушылардың
ағыны күшейді. Бұған қазақтардың шетелден
тарихи отанына қоныс аударуына ықпал етудің
мемлекеттік бағдарламасы ықпал етті. 2004
жылдан 2011 жылға дейін миграцияның оң
сальдосы байқалды да, Өзбекстаннан 211 мың
адам, Қытайдан 36,6 мың адам, Моңғолиядан
27 мың адам және Қырғызстаннан 14 мың адам
Қазақстанға көшіп келді.
Оралмандар мен қоныс аударушылар
Оралмандар — шет елден тарихи отанына
оралған этникалық қазақтар, ал қоныс
аударушылар — оңтүстік өңірлерден солтүстікке
қоныс аударған қазақстандықтар.
Жыл сайын Үкімет оралмандардың
республикаға келуінің рұқсат етілген санына
және қоныс аударушылардың санына квота
белгілейді («Халықтың көші-қоны» туралы заңның
8-бабы).
1991 жылдан 2016 жылдың 1 қаңтарына дейін 261
104 отбасы — 957 772 этникалық қазақ тарихи
отанына оралып, оралман мәртебесін алған, яғни
ол халықтың 5,5%-ін құрап отыр. Оралмандардың
61,6%-і Өзбекстаннан, 14,2%-і Қытайдан, 9,2%-і

Моңғолиядан, 6,8%-і Түрікменстаннан, 4,6%-і
Ресейден және 3,6%-і басқа елдерден қоныс
аударған.
Оңтүстік Қазақстан облысы (2018 жылдан
бастап — Tүркістан облысы) оралмандардың
21,2%-ін, Алматы — 16,3%-ін, Маңғыстау — 13%-ін,
Жамбыл облысы 9,4% және 40,1%-ін қабылдаған.
Оралмандар арасында еңбекке жарамды
жастағы тұлғалар 55,6%, 18 жасқа дейінгі
балалар — 39,9% және зейнеткерлер — 4,5%.
2012 жылдан бастап 2018 жылға дейінгі
кезеңдегі жеті жылда Қазақстан 100 мың
адамынан айырылды. Бұл тенденция
этникалық қазақ-репатрианттар ағынының
азаюына байланысты дер едік. Өткен
кезеңмен салыстырғанда миграция сальдосы
Өзбекстанмен 51 мың адамға дейін (төрт
есе), Қытаймен — 12,7 мың адамға дейін,
Моңғолиямен — 1,8 мың адамға дейін және
Қырғызстанмен 5 мың адамға дейін қысқарды.
Бұл ретте Ресейге қоныс аудару деңгейі
өзгерген жоқ: шамамен 17 мың адам көрші елге
қоныс аударды. Германиямен миграциялық
алмасу шығыны 3 есе өсті, яғни еліміздің
азаматтары 12,7 мың адамға дейін азайды.
Қазақстан Республикасында 2004 жылдан
2018 жылға дейінгі миграциялық өсім, жалпы
алғанда мың адамды құрады. Қазақстанға арнап
демографиялық болжам жасау барысында,
осы сандарды қаперге ала отырып, БҰҰ Халық
қоныстандыру қоры сарапшылары 2017 жылдан
кейін орта есеппен бес жылдық кезеңде
миграциялық ағын 0-ге тең деп болжайды.
Мигранттардың этникалық құрамы
посткеңестік кеңістіктегі екі маңызды
тенденцияны көрсетеді. Бір жағынан,
қазақтардың басқа елдерден тарихи отанына
оралуға ұмтылуы, екінші жағынан — орыстілді
халықтың Ресейге қоныс аударуы. Жалпы
алғанда, Қазақстанға 2007–2017 жылдары
тұрақты тұруға келген 195 мың адамның ішінде
қазақтар 65%-ті, орыстар 15%-ті құраған. Елден
кеткендердің ішінде орыстар — 71% (245 мың),
немістер мен украиндар — 7%, қазақтар — 4%.
Сыртқы миграцияны Қазақстан өңірлерінің
мысалында қарастырсақ, екі нақты топты
байқаймыз. Орыстілді халықтың үлкен үлесі
бар солтүстік өңірлерде үлкен теріс сальдоға
кезігеміз. Ал Оңтүстік Қазақстан облысы,
2018 жылдан бастап Түркістан облысы және
Республикалық маңызы бар қала Шымкент,
Кульбаев Т. Все для фронта, все для Победы! — Алматы:
Асыл сөз, 2015. — С. 247-251.
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Земсков В.Н. Спецпоселенцы. Вопросы социологии, 1990,
№ 11: 5-26.
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Миграцияның сальдосы (нетто-миграция, таза миграция,
халықтың миграциялық өсімі, халықтың механикалық
өсімі), қандай да бір аумаққа келгендердің саны мен
белгілі бір мерзімге кеткендердің айырмасы (маусым, жыл,
санақаралық кезең, т. с. с.); халықтың аумақтық қозғалыс
нәтижесінің көрсеткіші.
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сондай-ақ Маңғыстау мен Алматы облыстары
репатрианттардың көп бөлігін қабылдаған.
Сыртқы еңбек миграциясы
Қомақты ресурстық әлеуетке ие Қазақстан посткеңестік кеңістікте экономикалық өсудің жылдамдығына орай басқа мемлекеттерден еңбек
мигранттарын қабылдайтын екінші елге (Ресейден кейін) 2000 жылдың басында-ақ айналды.
Жастарға арнап ішкі еңбек нарығын қорғау үшін
Қазақстан үкіметі 2000 жылдан бастап шетелдік
қызметкерлерді тартуға және олардың санын
экономиканың түрлі секторларында шектеуге квота белгіледі36. Квоталар экономикалық
белсенді халық санына проценттік қатынаста
белгіленеді. Бастапқыда квота 0,15%-ті құрады, бұл
10–11 мың адамнан аспайтын көрсеткіш еді. 2004
жылдан 2008 жылға дейін квота мөлшері жыл
сайын артып, 2008 жылға қарай 1,6%-ке немесе
132,8 мың адамға көтерілді. Алайда, 2008–2009
жылдардағы жаһандық экономикалық дағдарыс
нәтижесінде бұл көрсеткіш төмендеді және 2014
жылы республиканың экономикалық белсенді
халқының 0,7%-ін құрады37. Квоталау практикасы
2011 жылы қабылданған «Халықтың көші-қоны»
туралы заңында бекітілді.

Ресми статистикаға сәйкес, елге заңды еңбек
мигранттары 2007 жылы (58,8 мың адам) көп
келген. Олардың 90%-тен астамы ТМД-дан
тыс аймақтардан, негізінен, Түркия мен
Қытайдан келгендер. 2005–2009 жылдары елге
тартылған еңбек мигранттарының ішінде осы
ел азаматтарының үлесі 40% (Түркия) және 16%
(Қытай) болды. Заңды еңбек мигранттарының
басым бөлігі жоғары біліктілікті талап
етпейтін жұмыс орындарында еңбек ететін
Ресейден айырмашылығы, Қазақстанның
миграциялық саясаты білікті мамандарды
тартуға бағытталған еді. Ресейге, Германияға,
Украинаға иммигранттар жібергендіктен
мемлекет 2 миллионнан аса адамнан, негізінен,
жоғары кәсіби білікті инженерлер, дәрігерлер,
технологтар мен техниктер, ғалымдар мен
жоғары оқу орындарының оқытушыларынан
айырылып қалған болатын.
Білікті емес жұмыс күшіне деген сұраныс
Өзбекстаннан, Қырғызстаннан, Тәжікстаннан
ағылған заңсыз еңбек мигранттары есебінен
қанағаттандырылып отыр. 2006 жылы еңбек
мигранттарын заңдастыру барысында 164,5 мың
шетел азаматы анықталды, олар Қазақстанда
тиісті құжаттарды ресімдемей жұмыс істеген38.

2000–2018 жылдардағы Қазақстанның облыстары бойынша ішкі миграция сальдосы (мың адам)

Сарапшылар 2000 жылдың екінші жартысында
заңсыз мигранттардың саны 250 мыңнан
1 миллион адамға жеткенін айтады39.
2010–2014 жылдары ел экономикасы
қалпына келді де 2008–2009 жылдардағы
дағдарыстан кейін еңбек мигранттарының
ағыны қайта басталды. Қазақстандағы заңды
шетелдік еңбек мигранттарының саны өссе де,
дағдарыс алдындағы 50 мың адамнан асқан
межеге жеткен жоқ. Ресми тіркелген білікті
еңбек мигранттарының саны соңғы жылдары
да қысқарып келеді: 2015 жылы 37 мыңнан 2017
жылы 28 мыңға дейін азайған. Елге заңсыз еңбек
мигранттары Өзбекстан, Тәжікстан, Қырғызстан
елдерінен ағылуын азайтқан жоқ. Заңсыз көшіқонның сипаттамасы әр түрлі: 300 мыңнан
1,5 млн адамға дейінгі аралықта40. Ең көп меже
1 млн болып отыр. 2014 жылдың сәуір айынан
бастап көші-қон полициясы бөлімшелері
жеке тұлғалардың үй шаруашылығында еңбек
мигранттарына жұмыс істеуге рұқсат береді.
Осыдан соң 2015 жылдың өзінде көлеңкелі
сектордан 140 мыңнан астам мигрант
анықталды41.
Сонымен қатар, осы уақытта еңбек көші-қоны
үшін жаңа мүмкіндік сыйлаған фактор пайда
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болды. 2014 жылы Беларусь, Қазақстан және
Ресей Бірыңғай еңбек нарығын және жұмыс
күшінің еркін қозғалысын құруды көздейтін
Еуразиялық экономикалық одақты (ЕАЭО) құрды.
2015 жылы бұл келісімге Армения мен Қырғызстан
қосылды. Осы келісім одаққа қатысушы елдер
арасында еңбек мигранттар қарқындылығын
арттыруға тиіс еді, себебі ЕАЭО елдерінің
азаматтарына жұмысқа рұқсат құжаттарын
ресімдеу талап етілмеді. Алайда басқа бұрынғы
одақтас республикалардың азаматтарынан бір
айырмашылығы, жұмыс күшіне деген сұранысы
жоғары болса да Қазақстан азаматтары Ресейдің
еңбек миграциясына белсенді қатыспайды.
Ресей ІІМ ІІББ мәліметтері бойынша, 2018 жылы
Қазақстаннан Ресейге 111 мың еңбек мигранттары
барған. Іріктеме зерттеулер көрсеткендей,
Қазақстан азаматтары орташа немесе жоғары
біліктілікті талап ететін жұмыстарды орындайды.
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Ни В. Права трудящихся-мигрантов в Казахстане: анализ национального законодательства,
международных стандартов и правоприменительной практики. — Алма-Ата: МОТ, 2008. — С. 12.
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Садовская Е. Казахстан в системе международных трудовых миграций. Демоскоп-Weekly,
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FIDH, 2016: 9.
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Ішкі миграция
Қазақстанда 2000-2018 жылдары ішкі миграция
екі тартылыс күшіне ағылды. Олардың бірі жаңа
астана — Астана (Нұр-Сұлтан), бұл миграция
нәтижесінде, ұлттық статистикаға сәйкес 510
мыңнан аса адам астаналық атанды. Екіншісі
Қазақстанның бұрынғы астанасы — Алматы,
оған 385 мың адамнан кем емес мигрант көшіп
барды. Ішкі мигранттар негізінен Оңтүстік
Қазақстан, Жамбыл және Шығыс Қазақстан
облыстарының тұрғындары еді. Осылайша,
ішкі көші-қон ағындары халықты бөлудегі
аумақтық сәйкессіздіктерді жеңілдетуге ықпал
етпеді. Орыстілді халықтың көшіп кетуінен бос
қалған солтүстікке оңтүстіктің миграциялық
ағынын бағыттауға арналған республика
үкіметінің талпыныстары әзірге айқын нәтиже
берген жоқ. Қалай болғанда да бұл мәселені
шешу қажет, өйткені елдің солтүстік бөлігінде
ірі кәсіпорындар, елеулі аграрлық және
минералдық ресурстар бар.
Оңтүстіктегі үдемелі демографиялық қысымға
мұқият қарау, еңбек және тұрақты мигранттарға
қатысты қазіргі көші-қон саясатын жаңғырту
қажет болар. Сонымен қатар, білікті мамандар
1990 жылдары ғана емес, қазір де басқа елдерге
көшіп кетуін тоқтатқан жоқ.
Сондай-ақ ішкі миграция ағыны да реттеуді
қажет етеді. Олай болмаған жағдайда халықты
бөлінісіндегі аумақтық сәйкессіздік әлеуметтікэкономикалық дамуды тежейді. Елдің солтүстік
бөлігі қызметкерлердің жетіспеуінен толық
көлемде дами алмайды, оңтүстік бөлігі
мемлекетке әлеуметтік міндеттемелерімен
ауыртпалық түсіретін болады.
Елдегі көші-қон процестерін реттеу
жүйесін жетілдіру мақсатында Үкіметтің 2017
жылғы 29 қыркүйектегі № 602 қаулысымен
бекітілген Қазақстан Республикасының Көшіқон саясатының 2017–2021 жылдарға арналған
тұжырымдамасы әзірленді.
Қазақстан Республикасы шетелдік
қызметкерлерді тарту мен азаматтарды ел
аумағы бойынша оңтайлы орналастыруда
уақытша миграциялық, ал Қазақстан
Республикасына келетін репатрианттарға
қатысты ұзақ мерзімді тұрақты миграциялық
стратегияны ұстанады.
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Кірістер, шығыстар және үй
шаруашылығындағы тұтыну
Қазақстанда соңғы жылдары номиналды
ақшалай табыстың тұрақты өсімі байқалады.
2013–2017 жылдары олар шамамен 1,5 есе өсіп,
47,1%-ке жетті. Номиналды табыстың ең жоғарғы
деңгейі тұрақты түрде Атырау облысында, ал
төменгі деңгейі Оңтүстік Қазақстан облысында
байқалды. Алайда Қазақстанның шынайы
ақшалай табысының динамикасы номиналды
табыстан едәуір өзгешеленеді. Мұның
себебі, номиналды кірісті құнсыздандыратын
инфляцияға да байланысты.
Шынайы кірістер Қазақстан бойынша да,
аймақтар бойынша да өте баяу өсуде. Мәселен,
2013–2017 жылдар аралығында шынайы кіріс 5,2%ке өскен, ал бұл уақытта номиналды табыс 47,1%ке көтерілген еді. Тек үш аймақта ғана шынайы
табыс тұрақты түрде ұлғайған. Олар: Ақмола
облысы (2013–2017 жылдар аралығында 10,8%-ке
өскен), Қостанай облысы (16,5%-ке көтерілген,
барлық өңірлердің ішінде ең жоғарғысы)
және Солтүстік Қазақстан облысы (8,7%). Бұл
аймақтарда номиналды табыстың да ең жоғары
деңгейі байқалған. Ал бұл уақытта шынайы табыс
Оңтүстік Қазақстан (10,5%), Маңғыстау (5,2%) және
Қызылорда (4,3%) облыстарында кеміген.
Халықтың ақшалай кірістерінің
құрылымына анализ жасағанда байқағанымыз,
2017 жылы өңірлер бойынша еңбек қызметінен
түсетін кірістердің үлесі тұтастай алғанда
(Маңғыстау облысында 87,0%-тен Солтүстік
Қазақстан облысында 64,2%-ке дейін), сондайақ жалдамалы жұмыстан түсетін кірістердің
(Маңғыстау облысында 80,6%-тен Солтүстік
Қазақстан облысында 54,5%-ке дейін), сондайақ дербес жұмыспен қамту және кәсіпкерлік

қызметтен түсетін кірістердің (Оңтүстік Қазақстан
облысында 24,2%-тен Қарағанды облысы мен
Алматы облысында 5,4%-ке дейін) айырықша
дифференциациясы байқалған.
Солтүстік Қазақстан, Шығыс Қазақстан,
Ақмола, Павлодар және Қостанай сияқты
қарттары неғұрлым көп облыстарда (еңбекке
қабілетті жастан асқан халықтың үлесі үлкен)
халқының құрамы салыстырмалы түрде жас
болып саналатын облыстар Маңғыстау (9,0%),
Оңтүстік Қазақстан және Атырауға (12,9%-тен)
қарағанда кірістердегі зейнетақы үлесі 20% және
одан да көп.
2013–2017 жылдары халықтың ақшалай
шығыны орташа есеппен 1/3-ке өсті.
Халықтың ақшалай шығыстарындағы тұтыну
шығынының үлесі Қазақстан бойынша
орташа алғанда жеткілікті тұрақты, ол шама
92,3–92,8% аралығында ауытқиды. Қаладағы
тұтыну шығындары ауыл аймаққа қарағанда
айтарлықтай жоғары (1,4 еседен аса).
Азық-түлік тауарларының шығындары
барлық шығындардың жартысына жуығын
құрайды. Бұл көрсеткіштің өсу тенденциясы
былай анықталды: қалаларда 2013 жылы 46,1%-тен
2017 жылы 48,8%-ке дейін, ауылда — 2013 жылы
47,7%-тен 2017 жылы 53,3%-ке дейін.
Өңірлер бойынша өмір сүру деңгейін
салыстырмалы бағалау үшін азық-түлік себетінің
құнынан және азық-түлік емес тауарлар мен
қызметтерге арналған шығыннан тұратын ең
төменгі тұтыну себетінің құнына тең, ең
төменгі күнкөріс деңгейін қарастырамыз. Бұл
көрсеткіш 2013–2017 жылдары орта есеппен
33,7%-ке өсті.
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Халықтың жан басына
шаққандағы теңге түріндегі
ақшалай және номиналды
кірістері

Абсолютті кедейлік өлшемі ретінде, әдетте
ең төменгі күнкөріс деңгейінің шамасын
немесе оның азық-түлік бөлігінің мөлшерін
пайдаланады. Кедейлік деңгейінің көрсеткіші
(күнкөріс деңгейінен төмен табыс табатын
халықтың үлесі) соңғы жылдары болмашы ғана
төмендеген (2013 жылы — 2,9%, 2017 жылы — 2,6%).
Алайда, 2018 жылдың қаңтарынан бастап ең
төменгі күнкөріс деңгейінің құрылымы өзгертілді
(азық-түлік емес тауарлар мен қызметтерге
арналған шығыстардың тіркелген үлесі ең
төменгі тұтыну себетінің құнына 45% мөлшерінде
белгіленген), бұл көрсеткіш 2018 жылы 4,3%-ке
дейін өсті. Азық-түлік себетінің құнынан төмен
табысы бар халықтың үлесі 0,1%-ке жуық шамада
тұрақтады.
Табысты бөлудің теңсіздігі біршама өсті: 2013–
2017 жылдары Джини коэффициенті42 0,263-тен
0,273-ке дейін, ал табыстың 10%-тік арақатынасы
неғұрлым төмен және аз қамтамасыз етілген
халық 5,6-дан 5,9-ға дейін ұлғайды.
Кедейліктің өңірлік ерекшеліктеріне анализ
жасау үшін республикадағы кедейлердің үлесін
өңірлердегі кедейлердің үлесіне көбейтіп, оған
жалпы республика халқының санын шағып,
анықтайды. Егер бұл аралық 1 санынан көп болса,
ол өңір елдегі орташа деңгеймен салыстырғанда
кедей болып есептеледі.
Ең төменгі көрсеткіш Оңтүстік Қазақстан
облысына тиесілі. Бұл өңірде кедейлердің
үлесі 1,9 есе жоғары. Оңтүстік Қазақстан
облысында өмір сүретін кедей халық — 31%.
Салыстырмалы түрде алғанда Жамбыл,
Маңғыстау және Қызылорда облысының
кедейлері көптеу, оларда кедейлердің үлесі
елдегі жалпы халық санымен салыстырғанда
1,3 есе көп.
52

101.0

Алдағы жылдың сол кезеңіндегі номиналды
ақшалай кірістің индексі, процент түрінде
Алдағы жылдың сол кезеңіндегі шынайы
ақшалай кірістің индексі, процент түрінде

Кедейлердің үлесі Қазақстан халқының үлесінен
айтарлықтай аз мекендер Нұр-Сұлтан және
Алматы қалалары: олардағы шама 3,4 және
2,5 есе көп. Еліміздің осы ірі қалаларында жалақы
мен жұмыспен қамту деңгейі жоғары. Өнеркәсібі
дамыған Қарағанды және Павлодар облыстарын
да бұл шамада едәуір биікте тұр деп болжауға
болады, мұнда кедейлердің үлесі осы облыстардың халықтың жалпы санындағы халық үлесінен
1,6 есе төмен.
Қазақстан кедейлікпен күресте белгілі бір
табыстарға қол жеткізді және Мыңжылдық даму
мақсаттарының (МДМ) алдағы жаһандық күн
тәртібі шеңберінде өз міндеттемелерін жақсы
орындады. Бірақ, осы прогреске қарамастан, кедейлікті жою мәселесі тұрақты даму мақсаттарына қол жеткізу шеңберіндегі өзекті тақырыптардың бірі болып қала береді. Қазақстанда кедейлік
деңгейінің аймақтық және кенттік (қала-ауыл)
айырмашылықтары сақталуда. Ауылдағы кедейлік деңгейі қалаға қарағанда 2,7 есе жоғары.
Кедейліктің аймақтық дифференциациясы
таралуының факторларының бірі демографиялық
факторлар. Ол көп балалы үй шаруашылықтарының мөлшерімен анықталады. Осылайша, бес
және одан да көп адамнан тұратын үй шаруашылықтарының табысы ең төменгі күнкөріс
деңгейінен де төмен халықтың үлесі ел бойынша
орташа көрсеткіштен екі есе жоғары болып тұр.

Қазақстанда халықтың кейбір топтары, әсіресе
ауыл тұрғындары кедейліктің тұтқынында отыр.
Олардың қатарында өзін-өзі жұмыспен қамтыған
адамдар, көп балалы және толық емес отбасылар,
қарт адамдар, мүгедектер мен мигранттар
жатады. Бұл жеке зерттеуге тұрарлық тақырып.
Үлкен отбасылар да әлсіз саналады. Төрт
және одан да көп балалары бар отбасылар
күнкөріс минимумынан төмен табысы бар барлық халықтың 97%-ін құрайды. Мұндай отбасылардың 90%-інің жан басына шаққандағы орташа
табысы ең төменгі күнкөріс деңгейінен екі есе
аз және кедей-кепшіктің күнін кешуде. Мүгедек адамдардың басым бөлігі (халықтың жалпы
санының 3,7%-ін құрайды) кедей халық санатына
жатады және олардың зейнетақысы қажеттіліктерін толық өтей алмайды.
Кедейліктің негізгі себептері —
жұмыссыздық, өнімсіз жұмыспен қамту және
табысы ел бойынша орташа көрсеткіштің
жартысын ғана құрайтын ауыл халқы арасындағы
табыс деңгейінің төмендігі. Сонымен қатар,
ауыл шаруашылығында жұмыспен қамтылған
халықтың шамамен 40%-і өзін-өзі жұмыспен
қамтығандар, олар лайықты өмір сүру деңгейіне
жеткіліксіз табыс табады. 2017 жылы елде 2,1 млн
адам өзін-өзі жұмыспен қамтыған (жұмыспен
қамтылған халықтың 24,5%-і). Елдің оңтүстік
өңірлерінде өзін-өзі жұмыспен қамтыған халық
жұмыспен қамтылған халықтың 80%-ін құрайды43.
Жергілікті өндіріс 80%-тен аса тауарлардың
негізгі түрлері — азық-түлікпен қамтамасыз етеді.
Жаһандық азық-түлік қауіпсіздігі рейтингінде
2018 жылы Қазақстан 113 мемлекеттің ішінде
57-орынға ие болған44.

Ұсыныстар
Қазақстан үшін ауыл шаруашылығындағы еңбек
өнімділігін арттыру аса маңызды міндет. Осы
мақсатта мемлекет агроөнеркәсіптік сектордың
(АӨК) бәсекеге қабілеттілігін арттыру саясатын
жүргізеді. Оның ішінде АӨК цифрландыру жүріп
жатыр: 100% егістік жерлер және 70% жайылымдар
цифрландырылды. 2021 жылға қарай Қазақстанда
егіншілікпен айналысатын кемінде 20 цифрлық
және 2000 озық фермаларды құру міндеті тұр45.
Кедей тұрғындар санын азайту, адам әлеуетінің
тұрақты дамуын қамтамасыз ету, өмірдің әлеуметтік деңгейін тұрақтандыру үшін еңбек әлеуетін
пайдалануға жағдай жасау керек, халықтың
неғұрлым әлжуаз топтарын әлеуметтік бейімдеу,
экономикалық оңалту мен әлеуметтік қолдау
шараларын жүзеге асырған жөн, табыс деңгейін,
білім беру және медициналық қызметтердің
қолжетімділігі мен сапасын арттырған дұрыс.
Кедей тұрғындарын санын қысқарту
жөніндегі ұлттық саясаттың абсолютті өлшемі
кедей адамдарға ғана емес, сондай-ақ кедейлікке
ұшырау қаупі бар халық тобына да (лайықты
өмір сүру деңгейіне жетпейтін табыс табатын)
бағытталуға тиіс. Сондықтан әлеуметтік саясаттың
тиімділігін бағалауда салыстырмалы кедейлік
тұжырымдамасын пайдалану өте маңызды —
ол кедейліктің алдын алуға және әлеуметтік
теңсіздікті жоюға бағытталған тәсілді әзірлеуге
мүмкіндік береді.
Ұлттық саясат әйелдер мен жастарды, әсіресе
ауыл тұрғындарын өнімді жұмыспен қамту, жұмыссыздық проблемаларын шешуге бағытталуға
тиіс. Осы мақсатта ауыл кәсіпкерлерін ақпаратпен,
субсидиямен, қаржымен қамтамасыз етіп, ауыл
инфрақұрылымын жақсартып, ауыл тұрғындары
жақсы жұмыс істеу үшін мүмкіндіктер жасау қажет.

Ең төменгі күнкөріс деңгейінен төмен кірісі бар халықтың үлесі (қала-ауыл)%
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Джини коэффициенті (Gini coefficient) — кірістерді
таратудағы түрлі нұсқалардың теңсіздік деңгейін
анықтайтын сандық көрсеткіш.
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Әлеуметтік қорғау жүйесінің тиімділігін арттыру, ауыл тұрғындарына, өзін-өзі жұмыспен
қамтығандарға, көп балалы және толық емес
отбасыларға, мүгедектерге, қарттар мен
мигранттарға ерекше назар аудара отырып,
неғұрлым әлжуаз топтарды әлеуметтік қорғауды мына жолдар арқылы күшейту қажет:
• халықтың әлжуаз топтарын әлеуметтік
тұрғыдан интеграциялап және еңбек
нарығындағы бәсекеге қабілеттілікті арттыру
жөніндегі іс-шараларға қаржылық қолдау
көрсету; лайықты жалақысы бар жаңа жұмыс
орындарын құру;
• сапалы білім мен медициналық қызмет
көрсету;
• созылмалы кедейліктің алдын алу
мақсатында аз қамтылған және әлжуаз
отбасыларға сапалы кәсіби білім беру үшін
әлеуметтік қамтамасыз ету мен білім беру
органдарының әріптестігін орнату;
• бизнес-қоғамдастықтармен, халықтың
қорғалмаған тобына мемлекеттік әлеуметтік
тапсырыс беріп, грант бөлетін азаматтық қоғам
ұйымдарымен әлеуметтік қолдау ұйымдарының
тиімді қарым-қатынас орнатуы керек;
• әлеуметтік әлжуаз топтардың қажеттіліктерін
қанағаттандыруға және атаулы көмек
үшін деректерді пайдалануға бағытталған
бағдарламалардың тиімділігін арттыру үшін
олардың реестрлері/регистрларын жасау;
• мұқтаж азаматтарды әлеуметтік қорғау
жүйесімен кең қамту үшін кедейліктің жаңа
өлшемін жасау;
• қазіргі заманғы технологияларды енгізу,
ауыл шаруашылығы өндірісін әртараптандыру,
сондай-ақ аграрлық ғылымды дамыту және
цифрлық, озық фермаларды құру, процестер
мен мемлекеттік қызметтерді автоматтандыру
арқылы АӨК-ті цифрландыру есебінен ауыл
шаруашылығында еңбек өнімділігін арттыру.
Кедейлікті өлшеу жүйесі үшін әртүрлі
санаттағы адамдар мен үй шаруашылықтарының
жеке ерекшеліктерін (жасы, жынысы, балалар
саны, мүгедектігі, өңірі, тұрғылықты жері —
қала/ауыл) және инфляцияны ескере отырып,
кедейліктің шегін анықтау қажет. Балалар
немесе мүгедек адамдары бар кедей отбасы
ауыртпалықты екі есе көтереді. Ең төменгі
күнкөріс деңгейінің немесе кедейлік шегінің
бірнеше түрін енгізу арқылы әлеуметтік қолдауды
неғұрлым мақсатты және тиімді түрде қайта
бөле аламыз.
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Мемлекеттік әлеуметтік саясат салыстырмалы
кедейлікті, яғни әлеуметтік теңсіздікті
қысқартуды да көздеуі керек. Бұл үшін тиісті
бағдарламалық құжаттарда кедейліктің
абсолютті шегін қысқарту көрсеткіштерімен
қатар, салыстырмалы кедейлік көрсеткіштері
де белгіленуге тиіс.

ГЕНДЕРЛІК ТЕҢДІК ЖӘНЕ
ГЕНДЕРЛІК ЗОРЛЫҚ-ЗОМБЫЛЫҚ

Гендерлік теңдік әйелдер мен ер адамдардың
мүмкіндіктері, құқықтары мен міндеттері тең
қоғамда орнайды. Екі жыныстың өкілдері білім
алу мен денсаулық сақтауға, басқару мен билікке
тең дәрежеде қол жеткізеді, олар қаржылық тәуелсіздікке, жеке және кәсіби қажеттіліктері мен
мүдделерін жүзеге асыруда бірдей мүмкіндіктерге ие болуға тиіс. Әйелдердің экономикалық,
саяси және әлеуметтік мүмкіндіктерін ұлғайту —
гендерлік теңдікке, кедейлік деңгейін төмендетуге ықпал ететін ресурстар мен қызметтерді
жақсартуға жәрдемдесетін маңызды фактор.
2015 жылдан кейінгі маңызды даму мәселесі
туралы жаһандық консультацияларда
гендерлік теңсіздік — теңсіздіктің әмбебап
формаларының бірі болып қалатынын
көрсетті. Ол барлық қоғамдарда бар және
теңсіздіктің кез келген басқа түріне қарағанда
жаһан халқының назарын өзіне көп аударады.
Әйелдердің құқықтары мен мүмкіндіктерін
кеңейту — кедейлікке, теңсіздікке және
денсаулыққа байланысты түйінді проблемаларды
шешу жолындағы барынша әділ және тең құқылы
қоғам орнатудың міндетті шарты. Гендерлік
теңдіксіз тұрақты даму мүмкін емес. Бұл 2030
жылға дейінгі бағдарламада белгіленген
орнықты даму мақсаттарында (ОДМ) да айқын
көрініс табады.
ОДМ гендерлік теңдік және әйелдер мен
қыздардың құқықтарын, мүмкіндіктерін кеңейтуді
көздейді, экономикалық, әлеуметтік-экологиялық
аспектіде гендерлік теңдік пен әйелдер
құқықтарының басымдығын декларациялайды
(5 ОДМ).
Жеке мақсат ретінде: әйелдер мен қыздарға
қатысты зорлық-зомбылықты тоқтату, білім

алуға және жұмыспен қамтуға тең дәрежеде қол
жеткізу, бірдей жұмыс үшін теңдей еңбекақы
төлеуді қамтамасыз ету, кез келген жастағы
әйелдерге қатысты кемсітудің барлық түрін тоқтату,
шешімдер қабылдау процесіне әйелдердің бірдей
қатысуын қамтамасыз ету, сондай-ақ активтер
мен ресурстарға тең қол жеткізуге жағдай жасау
міндеттемелері қарастырылған. Гендерлік теңдікке
қол жеткізу үшін әйелдерге өкілеттіктер беру,
сондай-ақ ерлерді гендерлік теңдікке қол жеткізу
процесіне тарту да өте маңызды.
Гендерлік теңдікке қол жеткізу үшін Қазақстан
гендерлік теңдікті дамыту жолындағы платформаны қалыптастырған бірқатар маңызды құжаттарды
қабылдады. Гендерлік саясаттың негізгі қағидаттары Қазақстан Республикасының Конституциясында белгіленген. 2009 жылы «Ерлер мен әйелдердің тең құқықтары мен тең мүмкіндіктерінің
мемлекеттік кепілдіктері туралы» және «Тұрмыстық
зорлық-зомбылықтың алдын алу туралы» гендерлік
бағыттағы заңдарды қабылданды:. Қазақстан Пекин іс-қимыл платформасына қол қойды (1995 жыл),
әйелдерге қатысты кемсітудің барлық нысандарын жою туралы конвенцияны ратификациялады
(CEDAW; 1998 жыл) және CEDAW факультативтік
хаттамасына қол қойды (2001 жыл). Гендерлік теңдік
стратегиясы жүзеге асырылды және 2016 жылы
Қазақстанның 2030 жылға дейінгі отбасылық және
гендерлік саясатының тұжырымдамасы бекітілді.
Гендерлік теңдіктің институционалдық
негізін қалыптастыру шеңберінде 1995 жылдан
бастап Қазақстан Республикасы Президентінің
жанындағы Әйелдер ісі және отбасылықдемографиялық саясат жөніндегі ұлттық комиссия
жұмыс істейді.
Қазақстан БҰҰ-ның көптеген басқа
мемлекеттері сияқты іс жүзінде гендерлік теңдікті
қамтамасыз ету мен гендерлік зорлық-зомбылықты
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жою жөніндегі барлық негізгі халықаралық
міндеттемелерге, оның ішінде 2030 жылға дейінгі
Орнықты даму мақсаттарына қосылды.
Гендерлік теңсіздіктің жаһандық индексінде
Қазақстан 2018 жылы 149 мемлекеттің ішінде
60-орынды иеленді. Зерттеу 149 елдің гендерлік
теңдікке жетудегі ілгерілеуін төрт бағыт бойынша
бағалаған еді: экономикаға араласу арқылы
мүмкіндіктердің берілуі, білім беру деңгейі,
денсаулық сақтау және саяси құқықтар мен
мүмкіндіктерді кеңейту.
Білім беру мен денсаулық сақтау салаларында
гендерлік жетістікке жеткеніне қарамастан,
Қазақстанда экономикалық салада гендерлік
теңсіздік байқалады. Ол еңбек нарығындағы
гендерлік сегрегацияда, еңбекақы төлеудегі
айырмашылықта, сондай-ақ мемлекеттік және
саяси шешімдерді қабылдаудағы барлық
деңгейлерде анық көрінеді.
Әйелдер елдегі жұмыс күшінің жалпы
санының 49%-ін құрайды. Соңғы 5 жылда
шағын және орта бизнестегі (ШОБ) әйелдердің
белсенділігі айтарлықтай артты. Тіркелген
кәсіпкерлердің 43,2%-і әйелдер (2019 жылдың
1 қаңтарындағы есеп бойынша). Әйелдер
республикадағы шағын, орта және ірі
кәсіпорындар басшыларының 28%-ін құрайды.
Дегенмен, әйелдер әлі де шешім
қабылдаудың мәртебелі орындарында сирек
көрінеді. Мәселен, Парламенттің төменгі
палатасындағы әйелдердің үлесі 28%-ті, жергілікті
өкілді органдарда 22%-ті құрайды. Жалпы
мемлекеттік қызметтегі әйелдердің үлесі 55,4%
немесе 50,3 мың адам46.
Әйелдердің мемлекеттік институттарда —
Парламентте, атқарушы органдар мен
соттарда мемлекеттік және саяси шешімдер
қабылдауға қатысуы өте маңызды, өйткені
бұл институттар азаматтардың құқықтарына,
олардың мінез-құлқына және таңдау
жасауына тікелей әсер ететін заңдар мен
шешімдер қабылдайды.
Тең құқықтар мен тең мүмкіндіктер туралы Заң
мемлекеттік органдардың басшылары арасында
әйелдердің кемінде 30 проценттік үлесін
қолдайтын квоталар енгізуді көздейді.
Қазақстан қоғамындағы зорлық-зомбылықтың
алдын алу және оған қарсы күрес — мемлекеттік
саясаттың маңызды басымдықтарының бірі.
Қазақстанның 2030 жылға дейінгі отбасылық
және гендерлік саясатының тұжырымдамасы
БҰҰ-ның Әйелдерге қатысты кемсітудің барлық
формаларын жою туралы Конвенциясының
ережелерін сот практикасында қолдануды
жандандыру, БҰҰ, ОДМ және ЭЫДҰ халықаралық
талаптарына сәйкес гендерлік кемсіту мен

Дереккөз: ҚР парламенті, ҚР орталық
сайлау комиссиясы.
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зорлық-зомбылықтың жолын кесу туралы
заңнамалық актілерді жетілдіру қажеттілігіне
ерекше назар аударады.
Әйелдерге қатысты зорлық-зомбылықты
жою туралы декларацияның 1-бабына сәйкес,
әйелдерге қатысты зорлық-зомбылық дегеніміз —
әйелдерге жыныстық немесе психологиялық
тұрғыдан көрсетілетін залал немесе азап, сондайақ мұндай актілерді жасауға ұмтылу, қоғамдық
немесе жеке өмірде бас бостандығынан
мәжбүрлі немесе ерікті түрде айыру арқылы
келтіретін немесе келтіруі мүмкін кез келген
зорлық-зомбылық актісі.
Әйелдерге қатысты зорлық-зомбылықмәдени, географиялық, діни, әлеуметтік
және экономикалық шекаралар жоқ, жалпы
жаһандық проблема. Оның көптеген түрлері
мен көріністері адам құқықтары мен негізгі
бостандықтарының бұзылуы болып есептеледі.
Бүкіл әлемдегі әйелдер жасына, әлеуметтік
мәртебесіне, нәсіліне және ұлтына қарамастан
зорлық-зомбылыққа ұшырайды. Соңғы
бағалауларға сәйкес, бүкіл әлем бойынша
әрбір үшінші әйел күйеуі, таныстары тарапынан
зорлық-зомбылықтың қандай да бір түріне жиі
ұшырайды. Әрбір төртінші әйел жүктілік кезінде
зорлық-зомбылық көреді. Әйелдерге қатысты
зорлық-зомбылық олардың денсаулығы мен
әл-ауқатына, сондай-ақ олардың балаларының
денсаулығына зиянын тигізеді.
Әйелдерге қатысты зорлық-зомбылықтың
ауқымының шынайы бейнесін көру үшін 2015
жылы ЮНФПА, ДДҰ және БҰҰ-ның техникалық
қолдауымен ҚР Ұлттық экономика министрлігінің
Статистика комитеті әйелдерге қатысты зорлықзомбылықтың таралуы бойынша алғашқы ұлттық
зерттеу жүргізді («Әйелдерге қатысты зорлықзомбылық бойынша іріктеме зерттеу. Қазақстан».
Астана, 2017 ж.). Зерттеуде қол жеткізген деректер
Қазақстанда әйелдерге зорлық-зомбылық көп
көрсететінін дәлелдеді:
• 18-75 жастағы, әйтеуір бір уақытта серігі
болған әйелдердің 17%-і физикалық немесе
сексуалды тұрғыдан интимдік серігі тарапынан
бірнеше мәрте зорлық-зомбылық көрген;
• интимдік серігі тарапынан зорлық-зомбылық
көрген әйелдердің тең жартысы физикалық
зорлық-зомбылық көргенін хабарласа, қалғаны
бұл деректі айтпаған;
• әрбір бесінші әйел (21%) өмір бойы интимдік
серігінен психологиялық соққы алып келген.
• әрбір үшінші (33%) әйел өз өмірінде кем
дегенде бір рет интимдік серігінің қатаң
бақылауына ұшыраған;
• физикалық, сексуалдық, психологиялық
зорлық-зомбылық көрген әйелдердің төрттен бір
бөлігі (24%) бұл қорлықты өмір бойы татып келген;
• анасы зорлық-зомбылыққа ұшыраған қыздар
да, өздері ана атанғанда өмір бойы интимдік
серігінің физикалық және/немесе жыныстық
зорлық-зомбылығына көнген.

Кестенің тақырыбы: Түрі және уақыт кезеңі бойынша 18–75 жастағы әйелдердің интимдік
серігі тарапынан бір кездері зорлық-зомбылыққа ұшырауы
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Интимдік серігі тарапынан ең көп зорлықзомбылыққа ұшыраған әйелдер Солтүстік
Қазақстан (31,2%), Шығыс Қазақстан (22,3%),
Түркістан (21,0%) және Алматы (20,1%)
облыстарында. Оңтүстік облыстардағы осы
көрсеткіштердің біршама төмен болуы
нені білдіреді? Бұл өңірлерде қалыптасқан
патриархалды түсінікке байланысты интимдік
серігі тарапынан зорлық-зомбылық көрсе де,
әйелдердің ашып айтпауынан көрсеткіш
аз болуы мүмкін.
18–24 және 30–39 жастағы әйелдердің
6,2–6,3%-і соңғы 12 айда зорлық-зомбылық
көргенін хабарлаған; 30–49 және 50–59 жастағы
әйелдердің 18%-тен астамы интимдік серігі
тарапынан зорлық-зомбылыққа ұшыраған.
Қала және ауыл әйелдері бір кездегі интимдік
серігі тарапынан бірдей зорлық-зомбылық
көрген (қалалық әйелдердің 16%-і және ауылдық
әйелдердің 17%-і).
Жоғары білімі бар, атап айтқанда жоғары оқу
орнынан кейінгі білімі бар әйелдерге қарағанда,
бастауыш немесе толық емес орта білімі бар
әйелдер интимдік серігі тарапынан екі есе жиі
зорлық-зомбылыққа ұшырайды.
Гендерлік зорлық-зомбылық және мүгедек
жандар
Тағы бір мәселе — мүгедек қыздар мен
әйелдердің жағдайы. Сау әйелдер мен
қыздарға қарағанда мүгедек әйелдер мен
қыздар зорлық-зомбылықты көп көреді.
Бүкіл саладағы зерттеулер сексуалды қысым
көрсеткендерге, жеке құқығына қатысты
басқа да қарсы әрекеттер туралы талап-арыз
беру мақсатында құқық қорғау органдарына
жүгінуге мәжбүр болған мүгедек қыздар мен

Физикалық/сексуалды зомбылық

әйелдердің кедергілерге тап болатынын көрсетті.
Мемлекеттік және қоғамдық қолдау болмаған
жағдайда олар өз құқықтарын қорғауға тырыса
отырып, сот төрелігіне сирек жағдайда ғана қол
жеткізеді.
Мүгедек әйелдер мен ерлер қоғам тарапынан
және отбасында зорлық-зомбылықтың әр түріне
ұшырайды.
Қазақстанда БҰҰ Халық қоныстану қоры47
саласындағы техникалық қолдауымен жүргізілген
зерттеулердің нәтижелері көрсеткендей, жасы
мен жынысына қарамастан, мүгедектер
қоғам тарапынан зорлық-зомбылыққа бірдей
ұшырайды.
Зерттеу нәтижелері көрсеткендей,
респонденттердің 39%-і, ерлер мен мүгедек
әйелдер де қоғам тарапынан түрлі зорлықзомбылыққа ұшырайды. Респонденттер көбінесе
мүгедектік белгісі бойынша қоғам тарапынан
экономикалық және психологиялық қысымға
ұшырағанын айтқан. Олар өз отбасыларында
да зорлық-зомбылықтың әр түріне кезігеді.
Ол қысымның түрін атап көрсетсек, көбінесе
табыстары мен шығындарын бақылау құқығының
сақталмауы, сондай-ақ физикалық және
психологиялық қысымға да ұшырайды.
Мүгедек жандарға арналған зерттеулердің
нәтижесіне сенсек, мүгедектердің 49,4%-і
жынысы мен жасына қарамастан, отбасында
түрлі зорлық-зомбылыққа ұшырайды. Отбасы
мүшелері тарапынан зорлық-зомбылыққа
барлық жастағы және жынысындағы мүгедек
адамдар бірдей дәрежеде ұшырайды.
Мүгедек жандардың өз құқығын білмеуі
жағдайды одан әрі ушықтырып жіберген.
Мүгедектерге арналған қажетті ақпараттың
болмауы олардың өзін-өзі қорғауына қатысты

ҚР Президенті жанындағы әйелдер ісі және отбасылық-демографиялық саясат жөніндегі Ұлттық
комиссия мен БҰҰ Халық қоныстану қорының (ЮНФПА) ортақ бағдарламалары аясында, ЮНФПАның қаржылық және техникалық қолдауымен Қоғамдық пікірді зерттеу орталығы (ҚПЗО) жүргізген
Қазақстандағы мүгедектердің әлеуметтік-экономикалық жағдайын қарастыратын зерттеу.
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қызметті пайдалануына кедергі келтіреді. Әртүрлі
мүгедек адамдармен жұмыс істеу дағдылары мен
білімі бар мамандармен психологиялық көмек
көрсетудің мамандандырылған қызметі және
сенім телефоны жоқ. Үйдегі зорлық-зомбылықтың
алдын алу бағдарламалары көбінесе мұндай
адамдардың ерекше қажеттіліктерін ескермейді.
Әлеуметтік және медициналық қызметкерлердің,
дағдарыс орталықтарының немесе арнайы жедел
желілерінің қызметкерлері гендерлік қысымға
ұшыраған, тұрмыстық зорлық-зомбылық көрген,
мүгедек адамдарға бейімделмеген, оларға
түсінікті форматтарда тиісті қызмет көрсететіндей
біліктілігі жоқ.
Мүгедектіктің әр түріне ұшыраған адамдар
үшін қолжетімді форматтағы ақпараттың
жеткіліксіздігі, тіпті болмауы зорлықзомбылық көрген сәтте олардың құқығының
қорғалуын қиындатады; мүгедектер кейде
зорлық-зомбылық көргенін айыра алмайды;
тұрмыстық және гендерлік зорлықзомбылыққа ұшыраған жағдайларда өз
құқықтары туралы да хабары аз болады.
Екінші жағынан, мүгедек адамдар өз үйінде
ұшырасатын зорлық-зомбылық туралы
деректердің болмауы мақсатты қызметтердің
дамуына кедергі келтіреді. Сенсорлық және
интеллектуалды тежелістері бар адамдар
коммуникациялық кедергілерге жиі тап болады,
тіпті зорлық-зомбылық туралы хабарлай да
алмайды, демек дағдарыстық кеңес ала алмайды,
зорлық-зомбылықтан қорғау және қауіпсіздігін
жоспарлау бойынша өзге де қызметтерге
қолы жетпейді. Қолжетімді көліктің немесе
инфрақұрылымның болмауы сияқты физикалық
кедергілер де мүгедектерді қорғайтын және
гендерлік зорлық-зомбылыққа жауап қататын
қызметтеріне жүгінуінде қиындық тудыруы
мүмкін.
Ерте (балалар) және мәжбүрлі некелер —
қыздардың әл-ауқатына нұқсан келтіретін
гендерлік зорлық-зомбылық түрлерінің бірі.
Ерте неке — кем дегенде біреуі кәмелетке
толмаған екі адамның отбасылық одағы.
Кәмелетке толмағандықтан ерлі-зайыптылар
ерікті, еркін және саналы түрде келісім бере
алмайды, балалардың некесі адам және
бала құқығын бұзады және ол неке көбінесе
мәжбүрлікпен жасалады.
Ерте жастағы және мәжбүрлі некелесу
мәселесі қыздардың болашағына балта

шабады. Қазақстанда мұндай жағдай, негізінен,
ауыл-аймақтарда, кейбір патриархалды
қауымдастықтарда кездеседі48. Бұл жағдай
жасөспірім қыздардың құқықтарын білмеуінен
туындайды. Қызды алып қашатындардың,
кәмелеттік жасқа жетпегендермен дін
тұрғысынан некелесіп алатындардың некесінің
заңды күші жоқ. Демек ондай неке қыздардың
құқын қорғауда қауқарсыз. Жасөспірім қыздар бұл
тұрғыдан да құқықтық мәселеде сауатсыз.
Соңғы бес жылда Қазақстанда орташа есеппен
алғанда шамамен 1200 қыз кәмелеттік жасқа, яғни
18 жасқа жетпей тұрмыс құрған49.
Жалпы некенің үлесімен салыстырғанда,
кәмелеттік жасқа жетпеген қыздардың некелесу
үлесі 2017 жылы 0,71%-ті құраған. Кәмелетке
толмаған жасөспірімдер құрдас қыздарға
қарағанда 21 есе сирек отау құратынын атап
өткен жөн, яғни әрбір жиырмасыншы қыз өз
құрдастарына, ал қалғандары үлкен ер адамдарға
үйленеді, бұл көбінесе мәжбүрлі неке болу
мүмкіндігін жоққа шығармайды.
15–19 жастағы жасөспірімдердің некесіне
келсек50, олардың үлесі кәдімгідей жоғары: елдегі
жалпы неке үлесінің 10,8%-ін құрап отыр. 2013
жылдан бастап 1,7%-ке қысқарып, жасөспірімдер
некелерінің үлес салмағы 12,5%-ті құраған51.
Үкімет қыздарды ұрлау және оларды
тұрмысқа күштеп беру мысалдарына, әсіресе
елдің оңтүстік өңірлеріндегі жағдайларға да
ерекше назар аударуы қажет.
Балалардың некесі — қыздар мен ұлдарға
әртүрлі әсер ететін гендерлік феномен. Жалпы,
балалар некесінің мысалында қыздарға
қарағанда ұлдар әлдеқайда аз үйлеседі. Қыздар
ерлі-зайыпты өмірге көшкенде тұрмыстық және
сексуалдық зорлық-зомбылыққа жиі ұшырайды.
Олардың денесі физиологиялық тұрғыдан
дайын болмағандықтан, бала көтергенде де жиі
қиындықтарға ұшырайды. Некеге отырғанда,
қыздардың көпшілігі оқуын тастап кетеді, бұл
олардың болашақтағы потенциялын жүзеге асыру
мүмкіндігін шектейді.
Қазақстанда жүргізілген мульти-индикаторлық
кластерлік зерттеулердің (МИКС) нәтижелері
жас кезінде некеге тұрған респондент-әйелдер
күйеуінің кез келген себеппен — балаларды
күтуге, үй жұмысын орындауға және күйеуімен
жыныстық жақындасудан бас тартуына қатысты
«қателіктер» үшін жиі ұрғанын, тұрмыстық зорлықзомбылыққа ұдайы ұшырайтынын айтқан52.

Қазақстандағы ерте некені зерттеу. 2012 жыл. БҰҰ-ның Халықты қоныстандыру (ЮНФПА)
бағдарламасының бастамасы мен қолдауымен әзірленді.
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Қазақстанның демографиялық жылнамасы. 2018.

БҰҰ-ның Халықты қоныстандыру бағдарламасының терминологиясы бойынша: жасөспірімдер — 1019 жас арасы (ерте өспірім кезеңі — 10-14 жас; кеш өспірім кезеңі — 15-19 жас).
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Қазақстаның демографиялық жылнамасы. 2018.

52

Қазақстандағы мульти-индикаторлық кластерлік тексеру. 2005, 2010, 2015.

Ерте/мәжбүрлі некедегі қыздар кедейлік шегінен
аса алмайды: лайықты білім алмау, жұмыссыздық
салдарынан интимдік серігіне кіріптар болады,
ерте бастан бала көтереді, мектепті аяқтай
алмайды, денсаулығын құртады. Ерте некеге
тұрған аналар тәрбиелеген балалар ерте және
мәжбүрлі некенің құрбанына жиі айналады.
Ерте және мәжбүрлі неке ауру және ана өлімінің
қаупін арттыра отырып, қыздардың білім алу
және репродуктивті құқықтарын бұзады. 16
жастан кіші адамдармен некелесу және мәжбүрлі
некенің сенімді статистикасы жоқ, демек ондай
некенің санын дәл анықтау қиын.
Ерте және мәжбүрлі неке адам құқықтарының
елеулі түрде бұзады:
• балалар некесі қыздардың құқықтарын
бұзады, оларды балалықтан айырады, білім
алуына кедергі келтіреді, денсаулығына
қауіп төндіреді және қыздардың өмірлік
потенциялын жүзеге асыру мүмкіндігін
шектейді. Ерте некенің мәдени, діни немесе
экономикалық негіздемелері қыз бен оның
өміріне келтірген қиындықтарды ақтай
алмайды;
• қыз қашан және кімге үйленетінін
таңдауға құқылы. Ата-ана некеге тұру
мәселелерінде өз қызының таңдауы мен
шешімін қолдауы керек;
• тұрмысқа шығуды кейінге шегерген қыз
оқуын жалғастыруға, жұмыс істеуге және өз
табысын отбасы үшін жинауына мүмкіндігі
мол; Репродуктивті денсаулығын сақтай
отырып, қашан және қанша баласы болуын да
таңдай алады.
• ерте және мәжбүрлі некеге алаңдамау өте
қауіпті. Саясаткерлер, парламент депутаттары,
қауымдастықтар мен отбасылар бұл мәселені
мақсатты түрде шешуге тиіс.

талаптарына сәйкес, гендерлік зорлықзомбылыққа ведомствоаралық ықпал
ету тетіктерін дамыту мәселесі Қазақстан
Республикасының 2030 жылға дейінгі отбасылық
және гендерлік саясат тұжырымдамасында
айтылған. Мүгедек адамдар гендерлік
және тұрмыстық зорлық-зомбылық көрмеуі
үшін олардың өмірін жақсартудың ұлттық
бағдарламаларында зерделенуге және
ескерілуге, гендерлік және тұрмыстық зорлықзомбылыққа ведомствоаралық ықпал ету
тетіктеріне және зорлық-зомбылыққа ұшыраған
адамдарды анықтау мен алып жүрудің
стандартты жедел рәсімдеріне, Денсаулық сақтау,
әлеуметтік қолдау және сот әділдігіне қол жеткізу
секторларына бірігуге тиіс.
Ерте/балалар және мәжбүрлі некелердің
алдын алу үшін үкіметке жеке адамның
құқықтары мен мүдделеріне қол сұғатын осы
құбылыс пен мінез-құлықты жою үшін некеотбасы қатынастары мен қылмыстық-құқықтық
регламенттеу саласында тиісті заңнамалық
актілерді күшейту, сондай-ақ қылмыстық
заңнаманы тиісті нормалармен толықтыру
мәселесін қарастыру ұсынылады.

Әйелдердің зорлық-зомбылығының алдын
алу және қарсы тұру үшін психоәлеуметтік
салауаттылықты қамтамасыз ету керек, сот
төрелігі қызметіне, гендерлік/тұрмыстық
зорлық-зомбылықтан зардап шеккендер
үшін медициналық қызметтерге қол жеткізу
үшін әртүрлі мекемелердің келісілген ісәрекеттері қажет. Гендерлік зорлық-зомбылыққа
ведомствоаралық әрекет ету қою жүйесі
құрылуға тиіс. Осы іске біріккен мекемелер мен
ұйымдардың келісілген іс-әрекеттері көмек
көрсетуде шешуші рөл атқарады, зорлықзомбылыққа ұшыраған адамдарға көрсетілетін
қызметтің сапасын жақсартып, дер кезінде
қызмет көрсетілуін қамтамасыз етеді.
Қазақстан әйелдерді кемсітудің барлық
түрін жою жөніндегі мәселесі Конвенция
(CEDAW) және Пекин декларациясының ісқимыл платформасы шеңберінде қабылдаған
халықаралық міндеттемелерді орындау
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МҮГЕДЕКТЕРДІҢ ЕРЕКШЕ
ҚАЖЕТТІЛІКТЕРІ

2008 жылғы желтоқсанда Қазақстан
мүгедектердің құқықтары туралы Конвенцияға
және оның Факультативтік хаттамасына қол
қойды. Осылайша, мемлекет халықаралық
стандарттарға сәйкес мүгедек адамдарға қатысты
мәселелерді шешу, адам құқықтарын сақтау және
мүгедек жандардың әлеуметтік интеграциясы
мәселелерін шешу жөніндегі міндеттемелерді
қабылдауға ниеттестігін көрсетті.
Қазақстанда 674,2 мың адам (халықтың
3,7%-і) мүгедек деген құқықтық мәртебеге ие.
Оның 44%-і — әйелдер. Мүгедек адамдардың
88,5%-інің жасы 16-дан асқан. Соңғы бес жылда
Қазақстандағы мүгедек жандардың үлесі
7,5%-ке өскен. Кейбір өңірлердегі мүгедектік
республикалық орташа деңгейден асып кеткен.
Алайда кейбір өңірлердегі мүгедектік деңгейі
орташареспубликалық мөлшерден асып түсіп,
3,9%-тен 4,7% аралығында ауытқиды.Мүгедектері
көп өңірлер қатарында Қарағанды (4,7%),
Түркістан (4,15%) және Шығыс Қазақстан (4,1%)
облыстары бар. Барлық адамдардың 18,4%-і
Түркістан облысында өмір сүреді.
Қазақстандағы мемлекеттік
бағдарламалардың басымдығынан
мүгедектердің әлеуметтік интеграциясы
орнады. 2005 жылы «Қазақстан Республикасында
мүмкіндіктері шектеулі адамдарды әлеуметтік
қорғау» туралы заң қабылданды, 2009 жылғы
қаңтарда мүмкіндіктері шектеулі адамдарға
қызмет көрсетуді қамтамасыз ететін «арнаулы
әлеуметтік қызмет» туралы заң күшіне енді, ал
2012 жылғы қаңтарда үкіметтің қаулысымен
Қазақстан Республикасында мүгедектердің
құқықтарын қамтамасыз ету және өмір
сүру сапасын жақсарту жөніндегі 2012–2018
жылдарға арналған іс-шаралар жоспарының
1-кезеңі қабылданды. Ол мүгедектердің
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18,4%

Мүгедек адамдардың осынша
проценті Түркістан облысында
өмір сүреді

құқықтарын, бостандықтары мен мүдделерін
қорғау саласындағы заңнаманы Қазақстан
Республикасының жекелеген қолданыстағы
нормативтік құқықтық актілеріне және тиісті
техникалық стандарттарға өзгерістер мен
толықтырулар енгізу жолымен біріздендіруді
көздейді.
2008 жылғы 11 желтоқсанда Қазақстан
Республикасы БҰҰ-ның 2015 жылғы 20 ақпанда
№ 288-ҚРЗ мүгедектер құқықтары туралы заңын
Мемлекеттің мүмкіндігі шектеулі жандар туралы
заңына сәйкес ратификациялады. Қазақстан
Республикасының Конституциясында, сондай-ақ
халықаралық шарттарға сәйкес, Қазақстанның
міндеттемелерінде бекітілген азаматтық, саяси,
әлеуметтік, экономикалық, мәдени және өзге де
құқықтар мен бостандықтарды аталған заң елдің
кез келген басқа азаматтарымен қатар кедергісіз
және еркін қолдануға мүмкіндік береді.
Конвенцияны ратификациялау, сондай-ақ
мүмкіндіктері шектеулі адамдардың құқықтарын
қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту
жөніндегі 2012–2018 жылдарға арналған ісшаралар жоспары мүгедектерді әлеуметтік
қорғауда олардың құқықтарын мойындауға
және тең жағдайлар жасауға деген
парадигманың ауысуын білдіреді.
Сонымен қатар, шешімін таппаған мәселелер
де бар. Мемлекеттік өкілетті және атқарушы
органдар мен азаматтық қоғам репродуктивті
денсаулықты қорғауға және мүгедектердің
репродуктивті құқықтарын қамтамасыз ету

мәселелеріне назар аударуға тиіс. Әлі күнге
дейін мүгедектердің репродуктивті құқықтарын
жүзеге асыруы, сексуалдық және репродуктивті
денсаулықты қорғау мен отбасын жоспарлау
жөніндегі қызметтерді пайдалануы, сапалы
медициналық қызметтерге қол жеткізуі реттеуді
қажет етеді. Гендерлік зорлық-зомбылыққа
ұшыраған мүгедектердің денсаулық сақтау,
психоәлеуметтік қолдау және сот төрелігі
секторының тиісті қызметтеріне қол жеткізуі
қиындаған.
Репродуктивті денсаулық репродуктивті
құқықтарды қамтамасыз етеді, ол құқықтарға
мыналар жатады: саналы және еркін
репродуктивті таңдау жасау, АИТВ-ны және
инфекциялардың басқа да қоздырғыштарын
жыныстық жолмен берудің алдын алу
үшін қажетті білім алу және ақпаратқа қол
жеткізу құқығы; қауіпсіз ана болу, АИТВ-ны
және жыныстық жолмен берілетін басқа да
инфекцияларды, репродуктивті органдар
ауруларын, оның ішінде қатерлі ісік, бедеулік
секілді репродуктивті салаға жататын сапалы
медициналық көмекке қол жеткізу; АИТВдан, жыныстық жолмен берілетін басқа да
инфекциялардан (ЖЖБИ) контрацепция және
қорғану құралдарын алу, сондай-ақ қажетті дәрідәрмектерді алу құқығы; заңды және қауіпсіз
түсік тастау құқығы; жүктілікке мәжбүр етуге,
стерилденуге, абортқа және контрацепцияға
мәжбүрлемеу, сондай-ақ ұрпақты болу
функцияларына әсер ететін жарақаттар мен
мертігуден қорғалу құқығы.
Қазақстандағы әр түрлі мүгедек жандардың
сексуалды және репродуктивті денсаулығы
туралы әлеуметтік зерттеулердің қорытындысы
мынандай53: олар көп жағдайда отбасын
құру мәселесінде қорғансыз. Мүгедектердің
репродуктивті денсаулық пен отбасын
жоспарлау ақпараттары мен қызметтеріне
қолжетімділігінің жеткіліксіздігіне орай аборттар
мен жыныстық жолмен жұғатын инфекциялар
симптомдары жиі байқалады.
Мүгедек әйелдер мен ер адамдар
репродуктивті денсаулығын қорғағысы келсе,
көптеген қиындықтарға кез болады. Мүгедек
жандардың көпшілігі отбасын жоспарлауда,
тууды реттеудің әдістеріне келгенде
сексуалды және репродуктивті денсаулығы
туралы медициналық ақпаратты білмейді.
Мүгедек әйелдердің отбасын жоспарлай
алмағандарының көлемі 41,5%-ті құраған, ол күллі
халықтың дәл сондай көлемімен салыстырғанда
төрт есе көп деген сөз.
Қалауынсыз бала көтеріп қалған жағдайда
не істеу керегі жайлы ақпараттан мүгедек
жандар көбінесе хабарсыз. Сондықтан мүгедек
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Қазақстан Республикасындағы
мүгедек әйелдердің саны
(2018 жылдың бірінші жарты
жылдығындағы есеп бойынша)

әйелдердің аборт жасау көрсеткіші де ұлғайып
отыр. Халықтың жалпы көрсеткіштерімен
салыстырғанда, мүгедек әйелдердің аборт
жасатуы 8 есе көп. Жыныстық және репродуктивті
денсаулық индикаторлар жынысына, жасына
қарамастан мүгедектердің барлығында төмен
көрсеткішті көрсетеді. Дегенмен, құлағы
естімейтін немесе есту қабілеті төмен мүгедектер
ЖЖБИ мен аборттарға қатысты ақпараттан
мақұрым қалған, бұл осы мәселелерге қатысты
қолжетімді және сапалы ақпараттың қажеттілігі
мен маңыздылығын дәлелдей түседі. Скринингтік
тексеру шеңберінде жүргізілетін аурулардың
ерте диагностикасына мүгедек әйелдердің
жартысынан азы ғана барады.
Мүгедектердің сексуалды, репродуктивті
денсаулық, отбасын жоспарлау мен қауіпсіз
аналықты жоспарлаудың сапалы қызметтеріне
қол жеткізу мәселелеріндегі ерекше
қажеттіліктері олардың өмірін жақсартудың
ұлттық бағдарламаларында ескерілуі, Денсаулық
сақтау бағдарламаларына интеграциялануы
және заңнамалық құжаттарда көрініс табуы
керек.
Үкімет мұндай шешімі табылмаған
мәселеге көңіл аударғаны абзал. Бұл қатарға
мүгедек жандардың репродуктивті құқығы
мен репродуктивті денсаулығын қорғау,
мүгедек жандардың ерекше қажеттіліктерін
ескеру, оларды гендерлік/тұрмыстық зорлықзомбылықтан қорғаудың жедел әрекет ету
жүйесін жасақтау және мына мәселелер
жатады:
• Қазақстан Республикасының
Президенті жариялаған «еститін мемлекет»
тұжырымдамасына сәйкес, мүгедектерге қатысты
саясатты қалыптастыруға, олардың мүдделерін
қозғайтын шешімдерді дайындауға және
қабылдауға мүмкіндігі шектеулі адамдардың
қоғамдық бірлестіктерін белсенді түрде тарту;
• тұрақты дамудың өзекті мақсаттарына
және «ешкімді артта қалдырмау/ назардан тыс
қалдырмау» қағидатына сәйкес мүгедектердің
сексуалды және репродуктивті денсаулығы
мен репродуктивті құқықтары индикаторларын
назарға алу; репродуктивті денсаулықты
қорғауды жүзеге асыру; мүгедектігі бар
адамдардың репродуктивті құқықтарын іске
асырудың мониторингін жүргізу;
• репродуктивті денсаулығын сақтау,

Қазақстандағы мүгедектердің әлеуметтік-экономикалық жағдайы мен репродуктивті денсаулығын
бағалау жөніндегі зерттеулерді Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Әйелдер істері және
отбасылық-демографиялық саясат жөніндегі ұлттық комиссияның және ЮНФПА-ның қаржылық және
техникалық қолдауымен БҰҰ-ның Халық қоныстану қорының (ЮНФПА) бірлескен жобалары аясында
қоғамдық пікірді зерттеу орталығы (ҚПЗО) жүргізді.
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отбасын жоспарлау және Брайль тілін
қолдана отырып сурдоаударма, аудио немесе
бейнематериалдарды пайдаланып ана болуды
қорғау мәселелері бойынша мүгедек әйелдер,
қыздар мен ер адамдар үшін арнайы ақпараттық
материалдар жасауға ықпал ету;
• репродуктивті денсаулықты қорғау,
оның ішінде қалаусыз жүктіліктің алдын
алу, АҚТҚ және ЖЖБИ беру мәселелеріне,
мүгедектігі бар адамдардың өмір сүру сапасын
жақсарту жөніндегі ұлттық ұзақ мерзімді даму
жоспарларына және өңірлердің үкіметтік
емес ұйымдарына мемлекеттік әлеуметтік
тапсырысқа ақпараттық қамтамасыз ету және
мамандандырылған оқыту мәселелерін енгізу.
Қамтамасыз етуді қажет ететін жайттар:
• емханаларда, перзентханаларда және
перинаталды орталықтарда мүгедек әйелдерге
арналған медициналық қызметтер мен
диагностикалық жабдықтардың қолжетімділігі;
• мүмкіндігі шектеулі адамдардың
репродуктивті денсаулығын қорғау және отбасын
жоспарлау қызметтері мен құралдарына тегін
немесе төмендетілген бағамен қол жеткізуі;
• ақпарат алу мәселесінде ең әлжуаз топ
есебінде құлағы естімейтін немесе нашар еститін
адамдарға ерекше назар аудара отырып, АИТВ
және ЖЖБИ-ның алдын алу қызметтері мен
құралдарына қол жеткізуі;
• мүгедек адамдардың халықаралық
стандарттарға сәйкес гендерлік зорлықзомбылыққа ведомствоаралық мән
берудің ұлттық жүйесіне деген қажеттілікті
интеграциялау.

2050 ЖЫЛДАРДАҒЫ
ҚАЗАҚСТАННЫҢ
ДЕМОГРАФИЯЛЫҚ
БОЛАШАҒЫ

2050 жылға дейінгі кезеңге бала туу, өлімжітім, өмір сүру ұзақтығы және көші-қонның
болжалды сценарийлері
Демографиялық зерттеудің маңызды
міндеттерінің бірі — халық құрылымын
болжау. Халықтың болашақтағы жастықжыныстық құрылымын бағалаудың нәтижелері,
демографиялық процестердің параметрлері
елдің, оның өңірлерінің және экономика
салаларының әлеуметтік-экономикалық
дамуының жоспарлары мен стратегияларын
қалыптастырады. Бұл бөлімде 2050 жылға
дейінгі уақыттағы Қазақстан халқының саны
мен жастық-жыныстық құрамының бірнеше
болжамының нәтижелері баяндалады, сондайақ осы болжамның негізінде жасалған негізгі
гипотезалар ұсынамыз.
Болжамның негізгі үш нұсқасы бар: «орташа»
нұсқа 2050 жылдары халық құрамы мен
санындағы ықтимал өзгерістерді көрсетеді,
«төменгі» және «жоғарғы» нұсқалар халықтың
құрамы мен санындағы өзгерістердің шегін
сипаттайды.
«Төменгі» нұсқа гипотезасы: (1) бала туудың
күрт төмендеуі, (2) өмір сүру ұзақтығының баяу
өсуі және (3) республикадан тыс жерлерге
деген миграциялық ағын. Мұндай нұсқа баяу
экономикалық өсім және соның салдарынан
халықтың өмір сүру деңгейінде жағдайдың көзге
аса байқалмайтын жақсару деңгейі арқылы
жүзеге асырылады.
«Төменгі» нұсқаға қарама-қарсы «жоғарғы»

нұсқа бар, ол демографиялық дамудың
оптимистік сценарийлерімен ерекшеленеді: (1)
бала туудың баяулауы, (2) өмір сүру ұзақтығының
жылдам өсуі, (3) аздаған шама және жақын
болашақта миграциялық ағынды тоқтату. Жедел
экономикалық даму халықтың тұрақты түрде
шетелге қоныс аударуын тоқтатады. Ол өмір
жасының өсуіне қосымша серпін береді және
қала мен ауыл аймақтағы балалы отбасыларды
қолдауда жаңа мүмкіндіктер ашады.
«Орташа» нұсқа — көпшілікке ұнамды
немесе шынайы, демографиялық өзгерістердің
тренді болып есептеледі. Әдетте, «орташа»
нұсқаның нәтижелері іс жүзінде кеңінен
қолданылады.
Болжам когорттық-компоненттік әдіспен
жасалады54.
Осы есептің авторлары орындаған «ЮНФПА
2019» болжамының нәтижелерін БҰҰ Халық
қоныстандыру қорының жаңа болжамдарымен
салыстырамыз. «ЮНФПА 2019» болжамын жүзеге
асырудың базалық (бастапқы) нүктесі — 2019
жылғы 1 қаңтар (2018 жылғы 31 желтоқсан).
Сол күнге дейінгі есепті халық саны Қазақстан
Республикасының Ұлттық экономика министрлігі
Статистика жөніндегі комитетінен алдық. БҰҰ
болжамының базалық жылы 2017 жылдың ортасы
болып саналады. Демек 2019 жылы Қазақстан
халқының саны болжалды баға болып есептеледі.
Бастапқы жағдайлардағы және сценарийлердегі бала туудың, өлім-жітімнің және миграцияның өзгеруі әртүрлі болжалды нәтижелерге

Когорттық-компоненттік әдісте болжаудың әрбір қадамында (бір жыл немесе бес жыл) әрбір
жастық-жыныстық топ үшін (немесе бір кезеңде туған когорт) өлім мен туудың болжалды санын
(ең кіші топ үшін), сондай-ақ келген және кеткендердің санын қамтитын демографиялық теңгерім
теңдеуі құрылады. Нәтижесінде жаңа күнге когорттың саны есептеледі. Мұндай операция болжам
сәйкес келуі үшін қанша рет қажет болса, сонша рет қайталанады, біздің жағдайда, болжалды сан —
2050 жылдың 1 қаңтары. Бастапқы меже ретінде 2019 жылғы 1 қаңтардағы халық саны назарға алынды.
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ЮНФПА (2019) және БҰҰ-ның халық қоныстандыру бөлімі (2017) орындаған демографиялық
процестердің өзгеру сценарийі
Ұйым және болжамның
негізгі жылы

2018

Төменгі

2030

Орташа

2050

2030

Ер адамдар (Е) мен әйелдер (Ә) дүниеге келгендегі өмір ұзақтығының сценарийі,
Қазақстан (жылдар)

Жоғарғы

2050

2030

2050

Ә — жоғарғы
Ә — орташа

ЮНФПА (2019)
Туудың жиынтық
коэффициенті (бала/әйел)

Ә — төменгі

2.84

2.47

1.85

2.53

2.05

2.6

2.2
Е — жоғарғы

Өмірдің орташа ұзақтығы —
ер адамдар (жас)

68.9

70.3

72.3

71.6

75.1

73.0

77.9

Өмірдің орташа ұзақтығы —
әйелдер (жас)

77.2

78.6

80.6

79.9

83.6

81.2

86.5

Нетто-миграция (мың)

–29.1

–24.1

0

–14.2

0

–0.7

0

Халық саны (мың адам,
2018 жылдың соңы)*

18396

Е — төменгі

Дереккөз: ҚР Статистика комитетінің мәліметтері, жеке есеп.

БҰҰ (2017)**
Туудың жиынтық
коэффициенті (бала/әйел)

2.75

2.00

1.63

2.45

2.13

2.90

2.63

Өмірдің орташа ұзақтығы —
ер адамдар (жас)

68.9

70.7

74.0

70.7

74.0

70.7

74.0

Өмірдің орташа ұзақтығы —
әйелдер (жас)

77.4

78.9

81.3

78.9

81.3

78.9

81.3

Нетто-миграция (мың)

-18.0

0

0

0

0

0

0

Халық саны (мың адам,
2018 жылдың соңы)**

18436

* «ЮНФПА 2019» бағанасында нақты мәліметтер, ал БҰҰ болжамы үшін орташа нұсқадағы баға
болжамын келтірдік.
** БҰҰ жыл ортасында халық санын анықтайды. 2018 және 2019 жылдарға арналған нетто-миграция
бағасы 2015–2020 жылдарға арналған бағаның орташа шамасын білдіреді. World Population Prospects:
The 2019 Revision); Қазақстан Республикасы Статистика комитеті; авторлардың есептері.

әкеледі. Жалпы алғанда, БҰҰ-ның жоғары және
төменгі сценарий нұсқалары арасында,
ЮНФПА-ның жоғары және төменгі сценарийлері арасындағы айырмашылық Қазақстанның
болашақ демографиялық дамуының бағаларындағы белгісіздіктің ауқымын айғақтайды. Сценарийлерді әзірлеуде байқалған айырмашылықтар
көбінесе әлеуметтік-экономикалық жағдайға
анализ жасауға және республикадағы демографиялық даму тенденцияларын соңғы бағалауға
сүйенгенімізге байланысты.
Өлім-жітім сценарийі
Болжалды трендтер ер адамдар мен әйелдерге
жеке-жеке жасалады. Ер адамдар мен
әйелдердің өмір жасының айырмашылығы, ең
алдымен, әрбір жыныс өкілі үшін қазіргі өмір
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Е — орташа

жасының аз екенімен салыстырыла белгіленеді.
Ресей мен Украинадағы сияқты, Қазақстан халқы
еңбекке қабілетті жастағы өлім-жітімнің әлемдік
стандарттары бойынша өте жоғары деңгейді
көрсетіп тұр. Социализмнен мұра болған
өлім-жітім себебі өлім-жітім түрін біртіндеп
өзгертеді, біздің болжамымыз бойынша, ұқсас
трансформацияны 1990–2000 жылдары бастан
кешкен Шығыс Еуропа елдерінің өлім-жітім
себебі секілді өзгеретін болады.
Туу сценарийі
Бала туу перспективаларын бағалау үшін бала
туудың жиынтық коэффициентінің динамикасымен қатар, нақты ұрпақ буындарындағы бала
туу көрсеткіштерін пайдалану керек. Балалардың жоспарланған орташа саны неғұрлым жас

буынға (2009 жылғы халық санағы кезінде
15 жасқа толмаған, әлі дүниеге келмеген балаларды қоса есептегенде) төмендемесе де және
дүниеге келген балалардың орташа саны ортақ
көрсеткішке жақын болса да, 2050 жылға қарай
бала туудың жиынтық коэффициентінің 2,0-ге
жуық деңгейге дейін біртіндеп біркелкі азаятынын болжауға болады. Бұл сценарий ең ықтимал болжам дер едік.
Жүзеге асырылған жағдайда бала туудың
салыстырмалы түрде жоғары деңгейін қолдауға
бағытталған тиімді демографиялық саясат бала
туу көрсеткішінің төмендеуін тежеуі мүмкін. Бұл
жағдайда бала туудың жиынтық коэффициенті
қазіргі деңгеймен салыстырғанда әлі де төмендейтін болар, бірақ 2050 жылға қарай 2,2–2,3
деңгейінен төмен түспейді. Бұл сценарийді ең
дұрыс нұсқа ретінде қарастыруға болады.
Екінші жағынан, болжамның төменгі нұсқасы
бойынша, әйелдердің неғұрлым жас буынында нақты туу көрсеткіші төмендей беруі мүмкін.
Олай болса 2050 жылға қарай туудың жиынтық
коэффициенті шамамен 1,85-ке дейін құлдырайтын болар.
Босанған аналардың орта жас динамикасы,
бір жағынан, осы көрсеткіштегі туу кезегінің
өзгеруімен, ал екінші жағынан, әр түрлі кезекте
босанғандар арақатынасының өзгеруімен
анықталады (алғашқы сәбиін босану үлесі көп
болған сайын, тұңғышын дүниеге әкелетін
орташа жас төмендейді). Болашақта 2050 жылға
дейін екінші фактор айтарлықтай негізді болатын
шығар.
Болжамның төменгі нұсқасында тұңғышын
өмірге әкелудің үлесі жоғары болады. Босанған
аналардың орташа жасы бірнеше сатыға
көтерілетінін ескере отырып, барлық баласын
дүниеге әкеліп болған ананың орташа жасы 2050
жылға қарай 28,0 жасқа жақындауы мүмкін.

Болжамның орташа нұсқасында босанған
ананың орта жастағы динамикасындағы осы
екі фактор бір-бірін толықтырады (бірінші және
екінші сәбиін босанған аналардың орта жасын
арттырғанда үшінші және одан кейінгі босану
үлесінің қысқаруы) және бұл көрсеткіштің
шамасы қазіргі күні 28,5 жасқа жақындайды.
Болжамның жоғары нұсқасы кезінде
демографиялық саясат екінші және үшінші және
одан кейінгі босанудың салыстырмалы түрде
жоғары үлесін қолдауға ықпал етуі мүмкін, бірақ
балаларды босану жасын ұлғайтуға қатысты
ештеңе істей алмайтын шығар. Бұл жағдайда
босанған аналардың орташа жасы 2050 жылға
қарай 29,5 жасқа дейін артуы мүмкін.
Миграцияның сценарийі
Базалық болжалды көрсеткіш ретінде таза
көші-қонның (көші-қон өсімінің) абсолюттік
шамасының көрсеткіші пайдаланылды,
ол жастық-жыныстық топтар бойынша біз
белгілеген үлгіге сәйкес бөлінді. Халықаралық
миграция сценарийлерін әзірлегенде басты
гипотезаға сенсек, демографиялық дамуы
мен экономикалық ерекшеліктеріне орай
Қазақстан халқының көші-қоны уақыт өте
азаяды. Мұндай үрдістің негізгі факторлары
мыналар:
(1) жұмыс күшіне деген жоғары сұранысқа ие
республиканың экономикалық дамуы;
(2) елеулі этникалық эмиграция әлеуетінің
біртіндеп таусылуы;
(3) Қазақстанның оңтүстігіндегі Өзбекстан,
Қырғызстан, Тәжікстан, Ауғанстан секілді
мемлекеттердегі халық санының күрт өсуі.
Қазақстан тәуелсіздігін жарияланғаннан кейінгі
кезеңде сыртқы миграцияның үш кезеңін бөліп
қарастыруға болады. Біріншісі — республикадан
2 млн-нан астам адам кеткен 1990 жылдар.
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Қазақстанның миграциялық өсімі, 2000–2049 жылдар (адам)

орташа

жоғарғы

төменгі

Дереккөз: ҚР Статистика комитеті; авторлардың есебі.

Екінші — 2000 жылдар, мигранттар ағыны күрт
қысқарған және сонымен бірге қазақтардың
(оралмандардың) репатриациясы арқасында
республикадағы көші-қон сальдосы оң болған
кезең (2004–2011 жылдары). Үшінші кезең
2014 жылы басталды. Ол көші-қонның теріс
сальдосының өсуімен сипатталады.
2050 жылға дейінгі кезеңде халық санының
болжалды динамикасы
Болжамның барлық нұсқаларына сәйкес,
Қазақстан халқының саны артады.
Демографиялық өсім бүкіл болжалды кезең
ішінде тұрақты сипатқа ие болады, бірақ бұл
өсімнің жылдамдығы төменгі нұсқадан жоғарғы

нұсқаға ауысқан кезде өзгереді. Біздің болжамның
үш нұсқасы БҰҰ Халық қоныстандыру қоры
болжамының орташа және жоғарғы нұсқалары
арасындағы шекке толық сәйкес келеді.
«ЮНФПА–2019» болжамының орташа
нұсқасына сәйкес, 2050 жылға қарай Қазақстанда
халық саны 24,3 млн адамды құрайды. Сонымен
қатар, республика халқының саны 25 млн адамға
жетеді, тіпті одан да асады деген болжам бар. Бұл
болжамның жоғары нұсқасының нәтижелеріне
жетелейді. Бұл межеге жетудің басты шарты —
халықтың өсімін қамтамасыз ететін туу деңгейін
сақтай отырып (болжамның орташа нұсқасы
ретінде) өлім-жітімді жедел төмендету. Көшіқонның оң сальдосы демографиялық өсу процесін

Қазақстадағы халық санын бағалаудың динамикасы мен болашағы, 1991–2050 жылдар,
барлық халық, екі жыныс өкілдері (мың адам)
орташа

БҰҰ орташа нұсқасы

төменгі

БҰҰ төменгі нұсқасы

жоғарғы

БҰҰ жоғарғы нұсқасы

жылдамдатады. Болжамның жоғары нұсқасында
Қазақстан Республикасының жедел әлеуметтікэкономикалық дамуы жағдайында болжалды
туу деңгейі көрсеткішінің сақталуы екіталай.
Сонымен қатар, даму деңгейі жоғары елдерден
өмір жасы бойынша артта қалмау осы прогрестің
аса маңызды алғышарттарының бірі және елдің
экономикалық табыстарының басты өлшемі
болып тұр.
Демографиялық өткел процесінің салдарынан
республика халқының өсу қарқыны 1,3%-тен
төмендейді. Бұл өткел алдағы кезеңде Қазақстан
бала туу көрсеткіші төмен, ал өмір жасы жоғары
болатын соңғы сатысына көтеріледі. Нәтижесінде
халықтың өсу қарқыны төмендейді, ал бұл
төмендеу тереңдігі туу деңгейінің құлдырау
жылдамдығына байланысты болады. Егер бала
туу көрсеткіштері ЮНФПА болжамының төмен
нұсқасына сәйкес келсе, онда миграциялық
ағынмен сәйкесе отырып, республика халқының
саны жыл сайын артып, 2040 жылдары шамамен
0,5–0,7%-ке ұлғаяды. Ал бала туу деңгейі БҰҰ
болжамының төменгі нұсқасында белгіленген
көрсеткіште тұрса, онда халықтың өсу қарқыны
осы кезеңде тек 0,2–0,4% құрайды. Бірақ
болжамның орташа нұсқасы бойынша 2040
жылдары халық өсімі 0,7–0,9%-ке ұлғаюы
керек. Бұған, атап айтқанда, мемлекет
халқының жас құрылымы ықпал ететін
болады.
Халық саны факторының динамикасы
Демографиялық оқиғалардың саны халықтың
санына, оның жастық-жыныстық құрылымының
ерекшеліктеріне, одан қалыптасатын процестің
қарқындылығына байланысты. Тиісінше,
Қазақстан халқы санының динамикасын түсіндіре
отырып, біз екі факторды бөліп қарастырамыз:
(1) демографиялық процестер; (2) жас құрылымының халықтың өсіміне қосатын үлесі.

Демографиялық өсімнің компоненті
Демографиялық процестердің бағыты мен
халықтың өсіміне жиынтық әсері туғандар мен
өлгендер санының динамикасын анықтайды.
Халықтың жас құрамының өзгеру ерекшелігінен
туғандардың саны күрт ауытқып, сол арқылы
халық өсімінің құбылуына себеп болады. Қайтыс
болғандардың саны жоғары нұсқаны жүзеге
асырған жағдайда да тұрақты ұлғаяды, бұл бала
туу көрсеткішінің азаюынан «төмен», ал ересек
жас топтарында өлім-жітімнің азаюынан халықтың
«жоғары» қартаю көрсеткішін көрсетеді. Халықтың
жас құрылымының қартаюы өлім-жітімнің жалпы
коэффициенттік трендін, ал демографиялық
толқындар — туудың жалпы коэффициентін
анықтайды.
Халықтың жалпы өсімінің динамикасы, бірінші
кезекте туу санындағы өзгерістерді айқындайды.
Алайда жас құрылымындағы өзгерістер (потенциалды ата-аналар санының азаюы) таяудағы 10
жылда туғандар санының азаюына себеп болады.
Туу деңгейінің артуы бұл үрдісті тоқтата тұруы мүмкін. Бірақ біздің сценарийлерімізде туу деңгейі
төмендейді деп болжадық, бұл туу саны, демек
халық санының өсу қарқынын азайтады. 2030
жылдан кейін өсім кері айналады: 2010 жылы туған
ұрпақтардың репродуктивті жасына енуі туу
көрсеткіші төмендесе де туу санын ұлғайта береді.
Қазақстанда өмір жасы жоғарыласа, онда
демографиялық дамудың өзге де тең параметрлері 2050 жылға қарай төменгі сценариймен
салыстырғанда республика халқының саны 900
мың адамға ұлғаяды. Туу көрсеткішінің төмендеуіне қарай демографиялық өзгерістердің факторы
ретінде көші-қонның рөлі артады. Көші-қон
ағынын 1990 жылдардың деңгейіне дейін ұлғайту
халықтың азаюына әкеп соғады. Бірақ қазіргі
Қазақстандағы оқиғалардың ол сценариймен
дамуы екіталай.

«ЮНПФА 2019» және БҰҰ Халық қоныстандыру қорының түрлі нұсқа болжамдары бойынша
2050 жылға қарайғы Қазақстан халқының орташа жылдық саны (мың адам, жыл басы)
Нұсқа мен болжамның
негізгі жасы

2019

2025

2030

2035

2040

2045

2050

19587

20372

21111

21879

22619

23231

19660

20577

21485

22459

23446

24339

19732

20804

21894

23063

24274

25432

19120

19691

20764

21257

21676

21905

19694

20556

21397

22281

23158

23951

20061

21174

22378

23665

24996

26053

«ЮНФПА 2019»
Төменгі
Орташа

18396

Жоғарғы
БҰҰ (2019)
Төменгі
Орташа
Жоғарғы
Дереккөз: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2019).
WorldPopulationProspects: The 2019 Revision; ҚР Статистика комитеті; авторлардың есебі.
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18436

Дереккөз: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2019).
WorldPopulationProspects: The 2019 Revision; ҚР Статистика комитеті; авторлардың есебі.
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2016–2050 жылдардағы Қазақстандағы демографиялық өзгерістер компоненті (орташа есеппен
бір жыл ішінде, мың адам)
Нұсқалар

Төменгі

Орташа

Жоғарғы

Компоненттер

2020–
2024

2025–
2029

2030–
2034

2035–
2039

2040–
2044

2045–
2049

Туғандар

1813

1668

1689

1770

1786

1685

Өлгендер

710

762

836

918

992

1048

Табиғи өсім

1104

906

853

853

794

636

Миграциялық
өсім

-132

-121

-109

-78

-48

-18

Туғандар

1829

1707

1745

1852

1906

1849

Өлгендер

690

719

772

835

900

955

Табиғи өсім

1139

988

974

1017

1006

894

Миграциялық
өсім

-89

-71

-62

-38

-14

0

Туғандар

1846

1750

1799

1925

2022

2017

Өлгендер

674

675

706

755

810

860

Табиғи өсім

1172

1075

1093

1170

1212

1158

Миграциялық
өсім

-38

-3

-3

-1

0

0

Демографиялық өсімнің инерциясы
Жас құрылымындағы халық санының ұлғаю
потенциалын бағалау үшін 1970 жылдары
Натан Кейфитц ұсынған демографиялық өсу
инерциясының (Моментум) көрсеткішіне
жүгінеміз. Моментумды бағалау үшін, белгілі
бір уақыттан бері зерттелетін елді мекенде
тұрақты халық саны режимі белгіленеді. Мұндай
халық, эргодикалық ереже бойынша, біраз
уақыттан кейін стационарлық жағдайға жетеді.
Тұрақтандыру процесінде оның саны бастапқы
жас құрылымына байланысты ғана өзгереді.
Біздің бағалауымызға сәйкес, инерция
бойынша немесе қарапайым халық өсімі
жағдайында Қазақстан халқы шамамен екі

ұрпақ буыны, яғни жарты ғасырдан аса уақытта
23%-ке ұлғаяды. Бұл 2019 жылғы
1 қаңтардағы халық санынан 4,2 млн адамды
құрайтын едәуір потенциал дер едік.
Халықтың жастық-жыныстық құрамының
2050 жылдарға арналған болжамы
Алдағы 30 жылда Қазақстан халқының жас
құрылымы трансформациялана береді.
Өзгерістің басты бағыты — егде жастағы адамдар
санының абсолютті және салыстырмалы ұлғаюы,
басқаша айтсақ, демографиялық қартаю.
Бұрынғы дағдарыстық жағдайлар мен ауыр
деформациялар жас пирамидасын өзгертпейді.
Бұл деформациялар жекелеген жас топтарының

Түрлі болжам нұсқалары бойынша туу мен өлім-жітім саны, Қазақстан, 2019–2049 жылдар (адам)

Ж — туғандар
О — туғандар
Т — туғандар

Ж — өлгендер
О — өлгендер
Т — өлгендер

Ескерту: болжам нұсқалары:
О — орташа, Т — төменгі,
Ж — Жоғарғы.
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санын өзгертіп, демографиялық толқын
тудырады. Демографиялық толқын әлеуметтікэкономикалық дамуға үлкен ықпал етеді.
Жас құрамындағы өзгерістер заңдылығы үш
негізгі жас аралығында: 0–14 жас, 15–64 жас
және 65 жас және одан жоғары (халықаралық
классификация бойынша) байқалады. Алдағы
отыз жылда егде адамдардың жасы кәдімгідей
ұлғаяды. Әсіресе олардың саны алдағы он
жылда жылдам өседі: жылына орташа есеппен
4-5%-ке көтеріледі. Болжамның орташа нұсқасы
бойынша 2050 жылдарға қарай 65 жастағы
және одан жоғары жастағы егде адамдардың
саны 2019 жылғымен салыстырғанда 2,5 есе
өсіп, 1,4 млн адамнан 3,4 млн адамға ұлғаяды.
15–64 жастағы еңбекке жарамды халық
саны бұл кезеңде 1,3 есе өседі де, 11,7 млн-нан
15,3 млн-ға ұлғаяды. Халықтың бұл тобындағы
жедел өсім 2023–2036 жылдар аралығында
көп байқалады. Алайда одан кейінгі уақытта өсім
жылдамдығы азаяды.
Демографиялық тұрғыдан белсенді, репродуктивті жастағы, 20–39 жас аралығындағы
әйелдер санының динамикасы ерекше назар
аудартады. Оларға туу санының динамикасы мен
республикадағы халықтың жалпы өсімі тәуелді.
2029 жылға дейін осы жас аралығындағы әйелдердің саны азаяды. Алайда 2010 жылғы ұрпақ
репродуктивті жасқа келгенде, олардың саны
артады. 2019–2029 жылдар аралығында 20–39
жастағы әйелдер саны 200 000 адамға қысқарса,
сол жылдардан кейінгі уақытта олардың саны
900 000 адамға көбейеді екен. Ықтимал аналар
санының ұлғаюы туудың жиынтық коэффициент
құлдырауының алдын алып, туудың жалпы санына да өзгерістер енгізуі мүмкін.
Қазақстан — жас мемлекет, себебі, бұл елде
балалар ғана емес, 15–24 жас аралығындағы
жастар да көп. Мәселен, 2018 жылы осы
жастағы топ өкілдері халықтың 12,8%-ін, ал
15–64 жастағылар халықтың 20%-ін құраған.
Жастар санының өзгеру тенденциясына
көп дүние байланысты. Кәсіби білім беру
жүйесін дамыту, еңбек нарығының жағдайы,
әлеуметтік саланың жүктемесі, қоғам өмірінде
инновациялардың таралу жылдамдығы,
сондай-ақ туу, некелесу, миграция саласындағы
тенденциялар да осы жас өкілдеріне көп тәуелді.
Болжамдардың қорытындыларына сенсек,
алдағы бес жылда Қазақстан Республикасында
15–19 жас аралығындағылардың саны күрт
артады, мұның себебі, 2000–2010 жылдары
дүниеге көп бала келген еді. 2035 жылдарға
қарай ол сан 1,7 есе өседі. Яғни бес жылдан кейін,
2022 жылдан бастап 2040 жылға дейін 20–24
жас аралығындағы жастардың саны тұрақты
түрде өсіп отырады. Алдағы 15 жылда 15–24
жас аралығындағы жастардың үлесі 15–64 жас
аралығындағы халықтың ішінде 20%-тен 27%-ке
өспек.

15 жасқа дейінгі балалар санының динамикасы
әйелдердің репродуктивті құрамының артуына,
туу деңгейіне байланысты өзгеруі мүмкін.
2024–2025 жылдардағы балалар саны артады.
Алайда содан кейін Қазақстанда ықтимал
аналардың саны азаяды да, тиісінше туу
көрсеткіші төмендейді. 2035 жылдардан кейін
балалардың саны қайта өсетін болады. Бірақ
екі үлкен жас контингентінің динамикасына
қарағанда, балалардың болашақ сандық
болжамының нұсқаларымен ерекшеленеді.
Мәселен, 2019 жылмен салыстырғанда 2050
жылға қарай болжамның төменгі нұсқасы
бойынша ол сан аздап азаяды (1%-ке), орташа
нұсқасы бойынша — аздап көбейеді (7%-ке),
жоғары нұсқасы бойынша 14%-ке ұлғаяды.
Үш жас құрамы санының динамикасындағы
айырмашылықтар олардың халық ішіндегі
пропорцияларын өзгертеді. Жыл сайын қарт
адамдардың үлесі артады. Болжамның орташа
нұсқасына сәйкес, кезең соңына қарай 2018 жылы
7,5%-тен 2050 жылы 14 %-ке дейін, яғни 1,9 есеге
ұлғаяды. Қандай болғанда да біздің болжам мен
БҰҰ Халық қоныстану қорының (2019) болжамы
арасында соншалықты үлкен айырмашылық
байқалмайды. Болжам нұсқаларын салыстыру
Қазақстан халқының қартаю қарқыны, әсіресе
2030 жылдан кейін, ең алдымен, туу қарқынының
төмендеуіне байланысты азаятыны анықталды.
Қандай жағдайда да 2050 жылы Қазақстан
салыстырмалы түрде халқы жас ел болып қала
береді. Мәселен, 2050 жылы 65 жастан асқан
адамдардың үлесі бойынша ол 1990 жылдары
Жапонияда немесе 1970 жылдары Швецияда
байқалған шамаға ғана жетеді(13,2%–14,6%). 2050
жылы БҰҰ болжамы бойынша осы елдердегі
жасы үлкен адамдардың үлесі тиісінше кемінде
36% және 24%-ті құрайды.
Егде адамдар үлесінің өсуі балалар үлесінің
қысқаруымен қатар жүреді. Болжамға сәйкес, бұл
процесс шамамен 2022–2023 жылдары басталады
және 2050 жылға қарай балалар халқының
пропорциясы 29%-тен 23%-ке дейін азаяды.
15–64 жастағы халықтың үлесі толқын секілді
өзгереді. 2020 жылдардың ортасында төмендеу
тенденциясы қарама-қарсы жағдайға ауысады.
Ел жас пирамидасындағы өзгерістер салдарынан
үзілген және 14–16 жылға созылатын потенциалды
демографиялық дивиденд кезеңіне қайта кіреді.
Алайда, потенциалды дивидендтің мөлшері
және өзгерістердің жалпы қорытындысы бала
туудың қаншалықты азаюына байланысты.
Нәтижесінде жұмыс жасындағы адамдардың
үлесі 2040 жылға қарай 2019 жылға қарағанда
жоғары болады, содан кейін көрсеткіш қайта
төмендейді.
Жас құрамының эволюциясындағы
маңызды сәт балалар мен ересек балалардың
арасындағы қарым-қатынас соңғы топтың
пайдасына өзгеруінен басталады. Елдің
демографиялық дамуында халықтың жас
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Қазақстандағы 2019 жылдағы жастық-жыныстық пирамида

15–19 жастағы және 20–24 жастағы халықтың болжалды санының динамикасы,
Қазақстан Республикасы, 2019–2050 жылдар (1000 адамға шаққанда)
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Қазақстандағы 2030 жылдағы жастық-жыныстық пирамида
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Қазақстандағы 2050 жылдағы жастық-жыныстық пирамида
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құрылымының өзгеруінің жаңа кезеңіне аяқ
басамыз. Болжамның орташа нұсқасы бойынша
демографиялық жүктеменің жалпы коэффициенті
тар шеңберде өзгереді. 2030 жылы ол жүктеме
аздап төмендегеннен кейін жұмыс жасындағы
халықтың үлес салмағы 2050 жылы 2024–2026
жылдардың деңгейіне жақындап, 2019 жылдың
деңгейінен асып түседі. Алайда, демографиялық
жүктеме құрылымы айтарлықтай өзгереді: егде
жастағылардың үлесі 2019 жылғы 20,8%-тен 2050
жылы 37,8%-ке дейін артады, ал балалардың үлесі
79,2%-тен 62,2%-ке дейін төмендейді. Әрине, бұл
құрылымдық трансформация елдің әлеуметтікэкономикалық дамуына әсер етеді және даму
жоспарында да ескерілуге тиіс.
Демографиялық дивиденд
Халықтың жас құрамындағы өзгерістер
әлеуметтік-экономикалық процестерге тікелей
әсер етеді. Мәселен, иждивенттердің өсіп
келе жатқан үлесі бар елде — балалар немесе
зейнетақы жасындағы адамдарды қамтамасыз
етуге ресурс көп кетеді және инвестиция аз
бөлінеді, бұл экономикалық өсімді тежейді.
Еңбек жасындағы адамдардың үлесі өсіп келе
жатқан елдің экономикасы, біріншіден, ұлғайып
келе жатқан еңбек ұсынысынан, екіншіден,
иждивенттердің үлесі азаюынан адам мен
физикалық капиталға деген инвестициялардың
үлесі кеміп, ресурстар қайта таралады. Өзге
де тең жағдайларда жан басына шаққандағы
табыс та тез өседі. Ғылыми әдебиеттегі бұл
экономикалық ұтыс бірінші демографиялық
дивиденд деп аталды55. Ол демографиялық
өткел процесінде заңды түрде пайда болады
және бала туу көрсеткішінің төмендеуінен

қалыптасады. Бала туу көрсеткішінің төмендеуі
балалар санының азаюына әкеп соғады. Бұл
ретте еңбекке қабілетті жастағы халықтың өсімі
жалғасады. Нәтижесінде оның үлесі тарихи
максимумға көтеріледі. Дивидендтің әрекет
ету кезеңі әртүрлі елдерде 50 және одан да
көп жылға жетеді. Бірақ бала туудың төмендеуі
еңбекке қабілетті жасындағы халықтың өсу
қарқынын баяулатады, ал ересек жастағы
өлім-жітімнің төмендеуі демографиялық
қартаю процесін жылдамдатады. Нәтижесінде
демографиялық дивиденд теріс мәнде
дамып, экономикалық өсімді тежеуі мүмкін.
Демографиялық өткелді бастан кешкен немесе
оның орташа сатысында тұрған көптеген елдер
демографиялық дивидендті бастан өткереді.
Мұндай мысал ретінде Қытай, Оңтүстік-Шығыс
Азия, Таяу Шығыс және Латын Америкасының
бірқатар елдері атай аламыз.
Қазақстан халқының жас құрамындағы
өзгерістер демографиялық дивиденд
қалыптасатын жағдайларға жетелей ме? Бұл
сұраққа жауап беру үшін Ұлттық трансферттік
шоттар жүйесі шеңберінде есептелетін және
қызметкерлер санының тұтынушылар санына
қатынасын білдіретін тиімді (экономикалық)
қолдау коэффициентін пайдалану қажет.
Тиімді қолдау коэффициентінің өсу қарқыны
демографиялық дивидендті өлшейді және
демографиялық өзгерістердің экономикалық
өсіміне тікелей үлесін бағалайды56. Қазақстанда
Ұлттық трансферттік шоттар жүйесі әзірленбейді.
Ли Р., Мейсон А. Что такое
демографический дивиденд.
Финансы и развитие. Сентябрь, 2006.
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Сондықтан қойылған сұраққа жауап беру үшін
еңбекке қабілетті жастағы адамдар санының
иждивентін демографиялық қолдаймызз. Бұл
коэффициент тиімді экономикалық қолдау
коэффициентіне жақындау көрсеткіш. Ол, атап
айтқанда, иждивенттер еңбекке қабілетті жастағы
адамдардың арасында да, ал қызметкерлер
үлкендерде де, балалар жастарында да бар
екенін ескермейді.
Біз Кеңес Одағы кезеңінде Қазақстанның
жас құрамының жыл сайынғы бағасына ие
болмайтынымызға орай, БҰҰ-ның тұрғын үй
бөлімінің бағаларына, сондай-ақ онда 2100
жылға дейін орындалған болжамдардың
нәтижелеріне жүгінеміз. Демографиялық
қолдау коэффициентін бағалау кезінде
ұлттық трансферттік шоттар әдістемесінде
қабылданғандай, Еңбекке қабілетті жас 20-дан
64 жасқа дейінгі шекпен берілген.
Кесте Қазақстанның екінші дүниежүзілік
соғыс кезеңі, 1990 жылдардың әлеуметтікэкономикалық дағдарысы, жаппай миграция
және үдемелі өсімнің әртүрлі режимдері бар екі
популяция ықпал еткен ерекше демографиялық
тарихын көрсетеді. Демографиялық қолдау
коэффициенті 1960 жылдардың соңынан
тұрақты өсе бастады. Осы уақыттан бастап
демографиялық дивидендке жағдай жасалғанын
айтуға болады. Коэффициент максимум
көрсеткішке 2013 жылы жетті. Алайда 150 жыл
бойы қолдау коэффициентінің оң және теріс
өзгерісі алмасып отырды, бұл елдегі халықтың
жас құрамының ерекшеліктерімен түсіндіріледі.
Потенциалды оң демографиялық дивидендтің
соңғы кезеңі 1990 және 2000 жылдары
байқалды. Қазіргі уақытта ел экономикасы
демографиялық өзгерістердің теріс сатысында
тұр, бұл 1990 жылы дүниеге келген саны аз
ұрпақтың еңбеккке қабілетті жасқа жетуіне және
соңғы онжылдықтағы туу көрсеткішінің өсіміне
байланысты.
Жас құрамындағы өзгерістердің
экономикалық салдары халықтың мінезқұлқының ерекшеліктері мен мемлекет саясатын
көптеген факторлармен байланыстырады.
Демографиялық өзгерістердің теріс салдарларын
еңсеруге және сонымен бірге болашақта
демографиялық дивиденд алу үшін жағдай
жасауға бағытталған мынандай саясат қажет:
• жұмыссыздық деңгейін азайту;
• әйелдердің, оның ішінде кішкентай
балалары бар аналардың және жастардың еңбек
нарығына араласу көрсеткішін арттыру;
• инвестиция салу арқылы адами капиталдың
деңгейін арттыру (білім беру мен денсаулық
сақтау).
Дивидендтің қосымша бонусы елдің
экономикасы талап еткен тұрақты және уақытша

мигранттарды тартуға бағытталған тиімді көшіқон саясатын ұсынады.
Әдеби еңбектерде қартаю салдарынан
мемлекет екінші мәрте демографиялық
дивидендке келетіні айтылады. Отбасының
немесе мемлекеттің жеткілікті қолдауына сенімді
болмаса, зейнетақы жасындағы егде адамдардың
активтерді (жинақ, жылжымайтын мүлік, жеке
зейнетақы қорларына аударымдар және т.б.)
жинақтауға деген ынтасы артады.
Осы активтерді қарттардың зейнет жасында
жұмсауы елеулі инвестициялардың көзі болуы
мүмкін. Бірақ, бірінші дивидендтегідей, екінші
дивиденд те автоматты түрде пайда болмайды,
тиімді мемлекеттік саясатсыз ештеңе өнбейді,
әңгіме адамдардың сеніміне ие болатын және
активтердің жинақталуына ықпал ететін сенімді
қаржы институттарын құру туралы.
Халықтың қартаюы
ХХІ ғасырдың басында халықтың қартаюы ерекше
маңызға ие болады. Халықтың қартаю процесінің
қарқыны адамзат тарихында теңдессіз оқиғаға
айналды және ұзақ мерзімді сипатқа ие болды.
Халықтың жалпы санында шаққандағы жасында
үлкен адамдардың проценттік үлесі өскен кезде
халық қартайды. Халықтың қартаю процесінде туу
көрсеткіші төмендеп, ересек жастағы топтардың
өмір жасы артады.
Егде адамдар үлесі артады да (60 және
одан жоғары жастағы) жастар үлесі (15 жасқа
дейін) кемиді. Мамандардың болжамына
сәйкес, 2050 жылға қарай әлемдегі қарт
адамдардың саны жастардың жалпы санынан
асып түседі. ХХ ғасырдың соңында қарттар
мен жастар үлесінің арақатынасының осындай
түбегейлі өзгеруі әлемнің дамыған өңірлерінде
байқалады. Егде адамдар үлесінің артуы
демографиялық өзгерістердің нәтижесі: туу мен
өлім деңгейінің төмендеуіне әкеледі. Халықтың
қартаю тенденциясы, негізінен, қайтымсыз және
болашақта жас халықтың үлесі өткен жылдағы
көрсеткіштерге жақындауы екіталай57.
Дұрыс тамақтану, медицинадағы жетістіктер,
дамыған денсаулық сақтау жүйесі, білім беру
жүйесі және экономикалық әл-ауқаттың
арқасында өмір жасын ұзартқан адамзат өз
тарихындағы ең үлкен жетістіктерінің біріне
жеткен болар. Туу кезіндегі болжалды өмір жасы
дүниежүзі бойынша айтарлықтай өсті. 2045–2050
жылдары дамыған өңірлерде дүниеге келгендер
83 жасқа дейін және дамушы өңірлерде 74 жасқа
дейін өмір сүреді деп болжануда. Болжалды өмір
жасы 33 елде 80 жастан жоғары; 5 жыл бұрын
мұндай көрсеткіштер тек 19 елде ғана болған.
Жапонияда егде адамдар халықтың 30%-тен аса
көрсеткішін құрайды; 2050 жылға қарай егде
адамдар халықтың 30%-тен аса көрсеткішін

Үш түрлі жастағы халықтың саны (болжалды орташа нұсқа), барлық халық, Қазақстандағы
екі жыныс өкілдері, 2019–2050 жылдар, (1000 адамға шаққанда)
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құрайтын елдердің қатарына тағы 64 ел кірмек58.
Халықтың қартаюы ер адамдар, әйелдер мен
балаларға қатысты жаһандық құбылыс дер едік.
Халықтың құрамындағы егде адамдар үлесінің
абсолюттік мәнде де, еңбекке қабілетті жастағы
халыққа қатысты өлшемде да ұдайы артуы кез
келген қоғамның ұрпақтар арасындағы және
ұрпақ ішіндегі әділет пен ынтымақ қағидаттарына
тікелей әсер етеді59.
Қазақстандағы демографиялық жағдай
ел халқының жас құрылымында егде
адамдар үлесінің ұлғаюымен сипатталады
(2018 жылдың басында 60 жастан асқан
халықтың үлесі елдің барлық халық санының
11,3%-ін құраған, 65 жас және одан жоғары
жастағылардың үлесі 7,3% болған)60 және
мемлекет демографиялық қартаюдың
бастапқы сатысында тұр61.
Алайда, Қазақстандағы қартаю процесінің
өңірлік аспектісін қарастырғанда аймақтардың
жартысындағы қарт ұлтқа тән 7%-тік межеден
баяғыда асып кеткені анықталды.
Мәселен, елдің солтүстік-шығысында және
Орталық Қазақстанның кейбір бөлігіндегі
жағдай Еуропа елдерімен ұқсас, яғни жастармен
салыстырғанда қарт адамдар санының жылдам
өсуіне байланысты (халықтың табиғи өсімі мен
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көші-қонның теріс сальдосына орай) халық
қартайған. Ал республиканың оңтүстік және
батыс өңірлерінде, сондай-ақ Нұр-Сұлтанда
туудың артуы байқалады, соның нәтижесінде
халықтың қартаю көрсеткіштері азайған62.
Ер адамдар мен әйелдердің өмір жасының
елеулі айырмашылықтары сақталса олардың
санындағы теңсіздік, әсіресе егде жастағы
топтарда тереңдей түседі. Бүкіл әлемде әйелдер егде адамдардың көп үлесін құрап отыр,
Қазақстан да бұл жағдайда дүниежүзілік
көрсеткіштерден сырт қалып отырған жоқ:
60 және одан жоғары жастағы әрбір
100 әйелге 62 ер адамнан келеді.
«Қазақстан–2050» Стратегиясында дүниежүзілік трендке — адамзаттың қартаюына назар
аударылған, 40 жылдан кейін алпыс жастан асқан
адамдардың саны 15 жастан кіші адамдардың санынан асатын болады. Бүгінгі Қазақстан салыстырмалы түрде жас ұлт болғанымен, халықтың қартаюынан туындайтын тенденциялар, салдарлар
мен проблемалар туралы қазірден ойлаған жөн.
65 және одан жоғары жастағы егде адамдардың
үлесі (7,3%), бұл сан келтірілген болжалды есептерден байқайтынымыздай, әлі де өсетін болады.
Халықтың қартаю процесі экономикалық
өсім, жинақ, инвестиция және тұтыну,
еңбек нарығы, зейнетақы, салық салу және
ұрпақтар арасындағы трансферттер секілді
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Болжамның түрлі нұсқасы бойынша үш түрлі жастағы халықтың жасы
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Болжамның орташа нұсқасы бойынша 15–64 жастағы халықтың демографиялық жүктемесі,
Қазақстан, 2019–2050 жылдар, барлық халық, екі жыныс өкілі бойынша (100 адам)
егде жастағылар

жалпы

адам мен қоғам өмірінің барлық саласына
елеулі әсер етеді. Әлеуметтік салада бұл
адамдардың денсаулығына, отбасы құрамына,
өмір салтына, тұрғын үйіне және халықтың
миграциясына әсер етеді. Халықтың қартаюы
демографиялық феномен ғана емес, сонымен
бірге электораттың қартаюын, әртүрлі жас
топтары мүдделерінің жария болуын, қарттардың
экономикалық және әлеуметтік белсенді халыққа
тәуелді болуын, денсаулығын, денсаулық сақтау
жүйесін, отбасы құрамы мен өмір салтын, тұрғын
үй жағдайын, халықтың миграциялық жай-күйін,
экономикалық-саяси салалардағы процестерін
айқындайды.
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Жұмыспен қамтудағы және ер адамдар мен
әйелдердің кірістеріндегі айырмашылықтар
қарт әйелдер үшін кедейлік қаупін арттыра
отырып, зейнетақымен қамсыздандырудағы
гендерлік алшақтықты ұлғайтады. Қоғамдық
өндіріс саласындағы жұмыспен қамту
проблемасы, әйелдердің еңбегіне лайықты ақы
төлеу, ер адамдар мен әйелдердің зейнетақы
жинақтарындағы гендерлік айырмашылықтарды
қысқарту, оларға жағдай жасау жолында жалпы
қарттарды экономикалық-әлеуметтік тұрғыдан
қолдау — елдің экономикалық және әлеуметтік
даму саласындағы мемлекеттік бағдарламаларын
әзірлеу кезінде шешілуге тиіс міндеттер.
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Қазақстан қарттары басым елдердің санатына
енді ғана кіріп келеді, болашақта туындайтын
проблемалардың алын алу үшін қарттарға
қызмет көрсететін салаларды дамыту керек. Бұл
денсаулық сақтау жүйесіне айтарлықтай әсер
етеді. Қарттардың денсаулығына қатысты елеулі
проблемалар мүгедектік пен өлім себептері
дер едік. Созылмалы патология құрылымында
қан айналымы жүйесі, сүйек-бұлшықет жүйесі,
ас қорыту, тыныс алу, көз аурулары басым.
60 жастан асқан халық аурушаңдығының жоғары
көрсеткіштері амбулаториялық-емханалық
ұйымдардың қызметіне сұранысты арттырады
(басқа жас топтарына қарағанда екі есе жоғары
сұраныс тудырады). Қарттар ауруларының
ерекшеліктерін ескере отырып, геронтологдәрігерлердің, терапевттердің және басқа
да мамандардың санын арттыру қажет, мұны
республикада денсаулық сақтау және білім беру
жүйесін дамытудың басымдықтарын анықтау
кезінде ескерген жөн.
Қарт адамдар үшін қажетті инфрақұрылымды
қалыптастырудың негізгі бағыттарының бірі —
қарттар мен жалғызілікті адамдарға әлеуметтік
қызмет көрсету жүйесін дамыту. Қолжетімді
тұрғын үй және адамдардың өз үйінде өмір
сүруіне мүмкіндік беретін ыңғайлы көлік түрлері
сияқты факторлар олардың дербестігін сақтау
үшін аса қажет. Бұл факторлар әлеуметтік қарымқатынасты жеңілдетеді және егде адамдардың
қоғамның белсенді мүшесі болуына мүмкіндік
береді.
Халықтың қартаю процесі әлеуметтік,
экономикалық және мәдени салада жаңа сын-

қатерлер тудырады, сонымен бірге барлық
жастағы адамдардың өмірін жақсартуда жаңа
мүмкіндіктерге де жол ашады.
БҰҰ мен Еуропалық комиссия белсенді
өмір индексін (БӨИ) әзірледі. БӨИ белсенді
және саламатты өмір сүрген аға буынның
пайдаланылмаған потенциалын өлшеуге
арналған құрал. БӨИ аға буынның автономды
өмір сүру деңгейін, олардың ақылы жұмыспен
қамтылуын, әлеуметтік қызметке араласуын,
белсенді өмір сүруге арналған мүмкіндіктерін
өлшеуге мүмкіндік береді.
Қазақстанда белсенді өмір индексін дамыту
жолындағы негізгі кедергілер зейнет жасына
жетуге жақындап қалған және зейнетақы
жасындағы халықтың (басқару, қаржы, денсаулық
сақтау, білім беру және ғылым салаларындағы
жоғары білікті мамандардан басқа) денсаулық
жағдайына, сондай-ақ егде адамдардың
кірістерінің төмен болуында деп ой түйдік.
Белсенді ұзақ өмір саласындағы саясат егде
жастағы адамдардың өмір сапасын, дербестігі
мен тәуелсіздігін арттыруға, халықтың салауатты
өмір жасын арттыруға, денсаулықты сақтау
мен нығайтуға, аға ұрпақтың әлеуметтікпсихологиялық саламаттылығын жақсартуға
тиіс және қарттардың қоғам өмірінің түрлі
салаларына, елдің әлеуметтік-экономикалық
дамуына қатысу мүмкіндіктерін кеңейтуге
бағытталғаны жөн. Мұндай саясатты жүзеге
асырудың құралдары «белсенді өмір жасы
тұжырымдамасы» және оның негізінде
әзірленген «аға ұрпақ мүддесіндегі іс-қимыл
бағдарламасы» болуы мүмкін.

Қолдау коэффициенті

Қолдау коэффициенті өсімінің
жылдамдығы

1950–2100 жылдардағы қолдау коэффициенті (бір иждивентке келетін қызметкер саны)
және оның өзгеру қарқыны (проценттік мөлшерде), Қазақстан

Дивидент

Қолдау коэффициенті

2020–2030 ЖЫЛДАР АРАЛЫҒЫНДА ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ДЕМОГРАФИЯЛЫҚ ДАМУЫНЫҢ ҰСЫНЫЛҒАН БАҒДАРЛАМАСЫ

Бағдарламаның мақсаты: халық өндірісінің
кеңейтілген режимін қолдау, өлімді азайтып, өмір
ұзақтығын одан әрі өсіру, миграциялық азаю
көрсеткішін қысқарту.
Бағдарламаның негізгі бағыттары мен міндеттері:
1. Тууды және балалы отбасыларды қолдау.
Отбасын нығайту
• халықтың табиғи өсімін қамтамасыз ететін
туу деңгейін қолдау;
• кедейлікті азайту үшін балалы отбасыларды
экономикалық тұрғыдан қолдау;
• ата-ана міндетін орындау мен жұмыспен
қамтамасыз ету жағдайын жақсарту;
• отбасылық құндылықтарды насихаттау
және отбасы институтын нығайту,
жауапкершілігі бар ата-ана және саналы
әке болу;
• балалы отбасылардың тұрғын үй жағдайын
жақсарту;
• жас отбасыларды қолдау;
• халықтың репродуктивті денсаулығын
нығайту;
• халықтың әлжуаз тобының қажеттіліктерін
ескере отырып, үйдегі зорлық-зомбылыққа
қарсы жауап қатып, профилактика жүргізу.
2. Өлімді азайтып, өмір ұзақтығын арттыру
• өлімнің негізгі себебін азайту;
• ана мен бала өлімін азайту, балалар мен
жасөспірімдердің денсаулығын нығайту;
• әлеуметтік маңызды ауруларды азайту,
саламатты өмір салтын енгізу үшін мотивация
қалыптастырып, жағдай жасау;
• дамудың ұлттық жоспарында қарт
адамдардың қажеттіліктері мен қартаю
мәселесін ескеру.

Демографиялық факторларды, тенденцияларды
халық өндірісінің болашағын Қазақстан
Республикасының экономикалық-әлеуметтік
саласын басқаруда жан-жақты есепке алу үшін
мыналарды ұсынамыз:
• Қазақстан Республикасының 2020–2030
жылдарға арналған демографиялық
даму бағдарламасын (Қазақстандағы
ЮНФПА өкілдігінің қолдауымен) жасау. Бұл
бағдарлама миграциялық тұрғыдан халық
санының қысқаруын, өмір сүру жасының
артуын, өлімнің азаюын, халық өндірісінің
кеңею режимін қолдауды мақсат етеді.
• Қазақстанның қартаю тақырыбындағы жол
картасын, қарттардың мүддесі мен іс-әрекеті
бағдарламасындағы белсенді өмір ұзақтығы
концепциясын жасақтау.
• «Қазақстанның демографиялық дамуы:
тенденциялары, болашағы, нәтижесі,
қолданылған шаралар» деген тақырыпта
талдау-мониторингтік баяндама даярлау.
• демографиялық саясат шараларын жүзеге
асыру және жасау, демографиялық жағдайды
мониторингтен өткізіп отыру үшін Қазақстан
Республикасы үкіметінде сараптамалық топ
құру.
• халықтың мәселесін шешу үшін аудандық,
облыстық, республикалық маманбасқарушылардың біліктілігін арттыру
мәселесін ұйымдастыру.

3. Миграцияны реттеу мен оңтайландыру.
Облыстардағы халық орналасуын
оңтайландыру
• экономикалық өсім мен елдің кейінгі
әлеуметтік-демографиялық ықпал ететін
мигранттар категориясын Қазақстан
Республикасына тарту үшін миграциялық
тартымдылықты арттыру;
• Қазақстанның шығыс және солтүстік
өңірлеріндегі миграциялық көші-қонды
азайту;
• Қазақстан аумағындағы уақытша еңбек
мигранттарының келу мәселесін реттеу;
• мигранттардың интеграциясы мен
бейімделуіне жәрдемдесу;
• ішкі миграцияны оңтайландыру.

Мына деректер негізінде есептелді: United Nations, Department of Economic and Social Affairs,
Population Division (2019). Populationtrends.
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1. «Қазақстан Республикасындағы 2006–2016
жылдарға арналған Гендерлік теңдік стратегиясы»,
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қыркүйектегі кодексі, 17-тарау, № 193–IV.
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революция жағдайындағы дамудың жаңа
мүмкіндіктері» атты Қазақстан халқына Жолдауы.
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«Денсаулық» мемлекеттік бағдарламасын бекіту
туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің

2016 жылғы 15 қаңтардағы № 176 жарлығы.
4. БҰҰ тұрақты дамуының 17 мақсаты. 3-мақсат.
Салауатты өмір салтын қамтамасыз ету және кез
келген жастағы адамдардың барлығына қолайлы
жағдай жасау.
5. Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы.
Қазақстан Республикасында отбасылық және
гендерлік саясаттың 2030 жылға дейінгі
тұжырымдамасын іске асыру жөніндегі іс-шаралар
жоспары.
6. 2006 жылғы 13 желтоқсандағы Бас Ассамблеяның
61/106 қарары-Мүгедектердің құқықтары туралы
конвенция.
Өлім-жітім және өмір ұзақтығы
1. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау
министрінің 2018 жылғы 16 сәуірдегі № 173 бұйрығы.
2. Қазақстан Республикасында онкологиялық
ауруларға қарсы күрес жөніндегі 2018-2022
жылдарға арналған Кешенді жоспарды бекіту
туралы қаулысы.
3. Миокард инфарктісі және инсульт кезінде
медициналық көмек көрсетудің интеграцияланған
моделін енгізу бойынша жол картасы.
Неке және ажырасу
1. Қазақстан Республикасы Президентінің «2030
жылға дейінгі отбасылық және гендерлік саясат
тұжырымдамасы» жарлығы.
2. «Қазақстан Республикасы Жалпыұлттық
іс-шаралар жоспарын нығайту, отбасылық
қатынастарды, моральдық-этикалық және
рухани-адамгершілік құндылықтарды Қазақстан
Республикасында 2015-2020 жылдарға арналған»
премьер-министрінің өкімі, № 139-р, 28 желтоқсан,
2014 жыл.
Миграция
1. «Қазақстан Республикасының заңына өзгерістер
мен толықтырулар енгізу және Қазақстан
Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне
көші-қон мәселелері» туралы № 153–V заңы,
10 желтоқсан, 2013 жыл.
2. Қазақстан Республикасы Көші-қон саясатының
2017–2021 жылдарға арналған тұжырымдамасын
және Қазақстан Республикасы Көші-қон саясатының
2017–2021 жылдарға арналған тұжырымдамасын
жүзеге асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту
туралы қаулы.
3. Қартаю мәселелері бойынша Мадрид
халықаралық іс-қимыл жоспары. Қартаю мәселелері
бойынша Екінші дүниежүзілік ассамблея, Мадрид.
2002 жыл, 8–12 сәуір.
Халықтың өмір деңгейі
1. БҰҰ-да тұрақты даму жөніндегі саяси форум,
18 шілде, 2019 жыл.
2. «Тұрақты даму саласында 2030 жылға дейінгі
өзекті мәселені жүзеге асыру» туралы Қазақстан
Республикасының ерікті ұлттық шолуы. 2019 жыл.
3. БҰҰ тұрақты дамуының 17 мақсаты. 1-мақсат.
Кедейшіліктің барлық түрін жою.
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Гендерлік теңдік пен гендерлік зорлықзомбылық
1. БҰҰ тұрақты дамуының 17 мақсаты. 5-мақсат.
Гендерлік теңдікті қамтамасыз ету және барлық
әйелдер мен қыздардың құқықтары мен
мүмкіндіктерін кеңейту.
2. Бас Ассамблеяның 48/104 қарары — әйелдерге
қатысты зорлық-зомбылықты жою туралы 1993
жылғы 20 желтоқсандағы декларация.
3. «Қазақстан Республикасы Президентінің
жанындағы Отбасы істері және гендерлік саясат
жөніндегі Ұлттық комиссия» туралы Қазақстан
Республикасы Президентінің 2006 жылғы
1 ақпандағы № 56 жарлығы.
4. «2006–2016 жылдарға арналған Қазақстан
Республикасындағы Гендерлік теңдік стратегиясы»,
Қазақстан Республикасы Президентінің 2005
жылғы 29 қарашадағы жарлығы.
5. «Ер адамдар мен әйелдердің тең құқықтарының
және тең мүмкіндіктерінің мемлекеттік кепілдіктері»
туралы Қазақстан Республикасының 2009 жылғы 8
желтоқсандағы № 223-IV заңы.
6. «Тұрмыстық зорлық-зомбылық профилактикасы»
туралы Қазақстан Республикасының 2009 жылғы 4
желтоқсандағы № 214-IV заңы.
7. «Неке және отбасы» туралы Қазақстан
Республикасының 2011 жылғы 26 желтоқсандағы №
518-IV кодексі.
8. Бас Ассамблеяның 34/180 қарары — 1979
жылғы 18 желтоқсандағы әйелдерге қатысты
кемсітушіліктің барлық түрлерін жою туралы
конвенция.
9. Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексі,
2014 жылғы 3 шілдедегі № 226–V.

Саяси контекст
1. «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық
актілеріне халықты жұмыспен қамту және көші-қон
мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар
енгізу» туралы ҚР заңы.
2. «Жұмыспен қамту 2020 Жол картасы»
бағдарламасы (инфрақұрылымдық жобаларды
жөндеу, микрокредиттер беру және т. б.).
3. 2000–2002 жылдарға арналған Кедейлікпен
және жұмыссыздықпен күрес туралы Қазақстан
Республикасы Үкіметінің 2000 жылғы 3 маусымдағы
қаулысы.
4. 01.06.2018 жыл, өзгерістер мен толықтырулар
енгізілген.
5. «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау
жүйесі туралы» Қазақстан Республикасының
Кодексі, 87-баптың 8-тармақшасы, 18 қыркүйек 2008
жыл.
6. Қазақстан Республикасында отбасылық
және гендерлік саясаттың 2030 жылға дейінгі
тұжырымдамасын жүзеге асыру жөніндегі ісшаралар жоспары.
7. Қазақстан Республикасы Президентінің 2016
жылғы 6 желтоқсандағы жарлығы. Қазақстан
Республикасындағы 2030 жылға дейінгі отбасылық
және гендерлік саясат тұжырымдамасын бекіту
туралы
8. «ХХІ ғасырдағы қартаю: триумф және сынқатерлер». ЮНФПА және «Хелпэйдж Интернэшнл»
ұйымы баспаға әзірлеген. 2012 жыл.

Мүгедектердің ерекше қажеттіліктері
1. «Қазақстан Республикасында мүгедектерді
әлеуметтік қорғау» туралы Қазақстан
Республикасының 2005 жылғы 13 сәуірдегі № 39-III
заңы.
2. «Арнаулы әлеуметтік қызметтер» туралы
Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 29
желтоқсандағы № 114-IV заңы.
3. «Қазақстан Республикасында мүгедектердің
құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру
сапасын жақсарту жөніндегі 2012–2018 жылдарға
арналған іс-шаралар жоспарының бірінші кезеңін
(2012-2013 жылдар) бекіту» туралы Қазақстан
Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 16 қаңтардағы
№ 64 қаулысы.
4. 2015 жылғы 20 ақпандағы № 288–V
«Мүгедектердің құқықтары туралы конвенцияны
ратификациялау» туралы Қазақстан
Республикасының заңы.
5. Мүгедектердің құқықтары туралы Конвенция. БҰҰ
Бас Ассамблеясының 2006 жылғы 13 желтоқсандағы
қарары — 16, 23, 25-баптар.
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