55

Мазмўны                          

Кіріспе..........................................................................................................3 
1.     Қазақстан халқына  этнодемографяилық сипаттама.......................5
1.1.  Қазақстанєа басқа ўлт ґкілдерініѕ қоныстану.................................5
1.2.  Халықтыѕ жастық-жыныстық қўрамы.............................................8
2.     Қазақстан халқыныѕ  демографиялық жаєдайы.............................14
2.1. Халықтыѕ табиєи ґсімініѕ тґмендеуі жјне ґсу жолдары..............14
2.2. Қазақстандаєы кґші-қон мјселесі.....................................................23
2.3. Демографиялық детерменизм...........................................................28
3.    Демографиялық болжам....................................................................42
        Қорытынды................................................................................................45
        Пайдаланылєан јдебиеттер тізімі............................................................48
        Қосымшалар...............................................................................................51




 




  





Кіріспе
Егеменді ел болып, іргемізді бїтіндеп отырєан кезде ўзақ жылдар бойы отаршылдық тўзаєына тїскен ўлттық санамыз қайта жанданып, даму їстінде. Соныѕ бір жарқын кґрінісі ўлттық демографиялық санамыз бен демографиялық мінез-қўлқымызда орын алып отырєан келелі ґзгерістерден айқын байқалады. Кейінгі жылдары демографиялық деректерді білуге деген қўлшыныс артып, қазақ ўлтыныѕ їрім-бўтаєыныѕ ґсіп-ґнуі, сандық жјне сапалық ґркендеуініѕ ахуалы қалай деген сауал јркімді де ойландыра тїсуде. Саны жаєынан јлемніѕ ґркениетті дамыєан елдерінен кешен қалєан қазақ халқы їшін демографиялық  ой-сананы жаѕа сапалық тўрєыда қалыптастырудыѕ тарихи маѕызы аса зор. Сондықтан тјуелсіздігін јлем таныєан, БЎЎ-ныѕ толыққанды мїшесі Қазақстан ўлысы дїниеніѕ тґрт бўрышындаєы ґзініѕ географиялық орны мен јлем халықтары арасындаєы їлес салмаєын айқын тїсіне білуі керек. Ол қазақ ўлысыныѕ геополитикалық жјне демосаяси санасыныѕ негізгі ґзегі болуєа тиіс.
   Дипломдық жўмыстыѕ ґзектілігі: Қазақстан Республикасындаєы демографиялық ақуал кїрделі болуда. Себебі мемлекетіміздіѕ жері їлкен болєаны мен халқы аз болуда. Қазақстандаєы осы демографиялық ақуалды жақсарту мақсатында тїрлі жўмыстар жасалуда. Мемлекетіміздіѕ демографиялық саясат жїргізуініѕ белсендігі осы аз санды мемлекеттіѕ санын ґсіру мақсатында жїргізілуде.
Елдегі Кґші-қон жјне туу деѕгейініѕ тґмендеуі халық саныныѕ кїрт тґмендеуіне алып  келді. 1991-2000  ж.ж . болєан экономикалық қиындықтардыѕ салдарынан басқа ўлт ґкілдерініѕ ґз ата мекендеріне кґшуі белеѕ алды. Нарықтық қатынастыѕ қиндыына ўрынєан халық аз уақыттыѕ ішінде туу деѕгейініѕ тґмендеуініѕ жоєары деѕгейіне ўшырады. Соѕєы жылдары дўрыс жїргізіліп жатқан демографиялық саясат негізінде туу мен халықтыѕ табиєи ґсімінде ілгерілеушілік бар. Осы мақсатта  кґптеген єалымдар зертту жўмыстарын жїргізді. Олар:
Халықтыѕ демографиялық санасы кґп қатпарлы ол ўлттық санамыздыѕ бастау алар мјйегі жјне оны ґсіре алатын басты дјнекері. Ґткен єасырларда бытыраѕқы халықтыѕ, басын қўрау, оны бір орталыққа тас тїйін етіп топтастыру тайпалар мен рулық  бірлестіктерді  ґзара туыстастыратын жақындастырудан, олардыѕ шежіре тарихын мадақтап, қўрмет тўтудан басталєан. Ал бїгінгі кїні бўл қўбылыста дјстїрлі тарихи-этнографиялық ой-сананыѕ рґлі артып отыр.
Қазақ халқыныѕ ўстамды мінезі, салқын қанды сабырлы қимылы солтїстік қоѕыр салқын белдеу табиєатыныѕ ықпалымен қалыптасқан игі қасиет.
       Республикамызда славян халықтарымен қатар, тїркі тілдес халықтар сан жаєынан айтарлықтай дјрежеде қоныстанєан. Олармен араласудан тілімізді байытып, дінімізді берік етеміз, мјдениетімізді ґркендетіп, мемлекеттігімізді кїшейте аламыз. Олар біздерге алєашында сїйеу єана емес, кейін кірме де болып, сандық жаєынан ґсуімізге јсер ете алады. Тїркі тілдес ўлт ґкілдері бізге нјсілі де, тілі де, мјдениеті де бґтен келімсектерді арамыздан жылдам ыєыстырып шыєаруєа себін тигізе алады. Жақын арада 3-4 есеге дейін ґсім бере алатын шыєыс халықтарыныѕ саны республикамызда 1,5 млн. адам.
Тјуелсіздігімізге қол жетіп, дербес мемлекетімізді қўрып отырєан бїгінгі таѕда сыртқы елдермен халықаралық байланысқа ерекше мјн берген жґн. 
Дипломдық жўмыстыѕ міндеті:
-- Қазақстан халқына  этнодемографяилық сипатту
        -- Қазақстан халқыныѕ  демографиялық жаєдайына сипатау.
-- Демографиялық болжам




1  Қазақстан халықына этнодемографиялық сипаттама.
1.1   Қазақстанєа басқа ўлт ґкілдерініѕ қоныстану тарихы.

Қазақстан халқыныѕ кґп ўлттық қўрамыныѕ қалыптасуы XVIє. басталды. Бўл кезде Ресей ґкіметініѕ қудалауынан қашқан орыстар, украиндықтар, татарлар жјне басқа ўлттардыѕ ґкілдері қазақ еріктілері деп аталатынєа бірікті. 1890 жылдары Ресей мен Украинадан келген шаруалардыѕ отарлауы кїшейе тїсті. Ресейдіѕ јскери жјне миграциялық   экспансиясыныѕ  барысында салынєан бекіністердіѕ   негізінде негізін   орыстар,   украиндықтар жјне татарлар мекендеген алєашқы отарлық қалалар пайда болды.
1881-1883 ж.ж Қытайдыѕ солтїстік-батысынан 50 мыѕдай дїнгендер мен ўйєарлар кґшіп келді.
1864 жылы Шымкент пен Ташкенттіѕ қўлауынан кейін бўл жерге Ресей империясыныѕ орталық губерниясынан орыс жјне украйн жерсіз қалєан шаруаларын кґшіре бастады. Қоныстанушылардыѕ басым кґпшілігі суєармалы егіншілікпен таныс емес еді, сондықтан облыстыѕ оѕтїстік-шыєысындаєы барлық ґзен алқаптарын мекендеді.
Қазақстанды шаруалардыѕ отарлауы XIX є. Соѕєы он жылында жјне ХХє басында Столыпиндік аграрлық реформаєа байланысты ерекше кїшейді. Небір 46 жылдыѕ ішінде (1871 -1917 ж.ж) ґлкеге 1,6 млн. Адам келіп тўрақтап қалды, олардыѕ негізгі кґпшілігі 1907-1916 жылдарєа келеді. Осыныѕ салдарынан XIX єасырдыѕ аяєында жјне XX єасырдыѕ басында ґлкеде 60-тай ўлтыѕ ґкілдері тўрды, олардыѕ ішінде тїрік тілдес халықтардан (ґзбек, ўйєыр, қырєыз, қарақалпақ, татар, башқўрт т.б.) басқа неміс, поляк, мордва, дїнген, тјжік, еврей жјне т.б . бар еді.
1926 жылы халық санаєы бойынша Қазақстанныѕ қазіргі шекарасында 6198,4 мыѕ адам тўрды, олардыѕ 58,5 проценті қазақ, 20,6 проценті-орыс, 13,9 процент-украйн, 2,1 процент-ґзбек, 1,3 процент -татар, 1,0 процент-ўйєыр, 0,8 процент-неміс жјне т.б.
1928-1934 ж.ж Қазақстанда ашаршылық басталды, ол кґшпенді жјне жартылай кґшпелді елді отырықшыландыру, сол сияқты қолдан урбанизациялау істерін зорлап ўжымдастыру саясатымен ўштастыра жїргізуі салдарынан туды. Жїздеген мыѕ орыстар, украйндар, ўйєырлар жјне басқа ўлт ґкілдері қырылды, бірақ қырылєандардыѕ негізгі кґпшілігі қазақтар болды. Қолда бар есеп бойынша 1929-1938ж.ж. 2610 мыѕ қазақ қырылды, 1935-1938 ж.ж. јлеуметтік жјне саяси репрессияныѕ салдарынан 135 мыѕ адам жойылды. Қазақтардан барлық шыєын 2750 мыѕ адам болды.
1928-1930 ж.ж. ішінде жаѕа қўрылып жатқан совхоздарєа елдіѕ јртїрлі облыстарынан 65 мыѕ отбасы кґшіп келді. 1940ж. Украина мен РКФСР-діѕ жері аз аудандарынан, јсіресе Мордавия, Чувашия, Татарстан жэне басқа республикалардан ерік білдірген шаруаларды ўйымдасқан тїрде кґшіріп јкелу басталды.
30 ж.ж. ақырында бірсыпыра этностық топтардыѕ жер аудару басталды, олардыѕ бір бґлігі Қазақстанєа жер аударылды. 1937 ж. қыркїйек-қазан айларында Қиыр Шыєыстан Қазақстанєа 110 мыѕ корейлер, Азербайжан мен Армениядан 2,4 мыѕнан астам ирандық, јзірбайжан, курд, армиян отбасылары Оѕтїстік Қазақстан, Жамбыл, Алматы облыстарына жер аударылды.
1939 ж. халық санаєы бойынша қазақтардыѕ їлес салмаєы 1926 ж. салыстырєанда 20,5 дјрежеге қўлдырап, 38%-ке теѕ, украйндердіѕ їлесі 13,9-дан 10,8%-ке, ґзбектер 2,1-ден 0,66%-ке тґмендеді.
Орыстар Қазақстандаєы еѕ ірі этностық топқа айналды, олардыѕ їлес саны 20 дјрежеге ґсіп, 40,2%-ке жетті. Немістер 1,5%-ке, корейлер 1,6, белорустар 0,5% болды.
Соєыс жылдары Қазақстанєа кґшіп келушілердіѕ тасқыны шўєыл артты. Жаппай жер аударудыѕ қарсаѕында, 1939 жылєы халық санаєы бойынша Қазақстанда 54696 поляк, 3569 латыш, 808 ливан жјне т.б. тўратын. Елдегі неміс халқыныѕ да таєдыры осылай болып шықты. 1941 жылєы тамызда Қазақстанєа 349713 неміс кґшіріп јкелінді, олардыѕ жалпы саны 441713 болатын. Қалєан немістер Қазақстанєа 1944-1945 ж.ж. кґшіп келді. Мўныѕ їстіне Қазақстанныѕ жјне елдіѕ басқа жерлерінде жалпы саны 2,5 млн.адам неміс жјне жапон јскери тўтқындары жўмыс істеді.
Орта Азия мен Қазақстанєа 1944 ж. ақпанда-чечен жјне ингуш халықтары, наурызда-балқарлар, қарашада - месхет-тїріктері, қырым татарлары, қарашайлар жјне басқа халықтар кїштеп кґшіріліп јкелінді.
1957 ж. чечен жэне ингуш халықтарыныѕ автономиялары қайтадан қалпына келтірілгеннен кейін олар Солтїстік Кавказєа қайта кґше бастады, қарашайлар, балқарлар, қалмақтар аєылып қайтып жатты. Гректердіѕ, месхет тїріктерініѕ, қырым татарларыныѕ,  поляктардыѕ, корейлердіѕ, Еділ бойы немістерініѕ бір бґлігі Орта Азия мен Қазақстанда қалды.
1954-1962 ж.ж. тыѕ жјне тыѕайєан жерлерді игеру їшін Қазақстанєа 2 млн. жуық адам, олар негізінен елдіѕ Европалық бґлігінен келді. Жўмысшылардыѕ кґпшілігі Украинадан, Белоруссиядан, Молдавиядан жјне Литвадан іріктеп алынды.
1939, 1959, 1970 ж.ж. халық санаєы арасында Қазақстандаєы еѕ саны кґп этнос орыстар болып келген. 1939-1970 ж.ж. арасында орыстар, украиндар, белорустар халықтыѕ басым кґпшілігі болып келді .
Орыстар, татарлар, корейлер негізінен қалада тўратын этностар болып қалды да, қазақтар, немістер,ґзбектер, јзербайжандар ауыл селолық этностар болды.
Қазақстанныѕ оѕтїстік, оѕтїстік-батыс, оѕтїстік-шыєыс шґл жјне шґлейт аймақтарыныѕ ауа-райы КСРО-ныѕ Европалық бґлігінен, Сібір мен Қиыр Шыєыстан кґшіп келушілер їшін ўнамсыз болды. Алайда бўл облыстар қалаларына КСРО орталыєы     ведомстволардыѕ  кїш  салуымен экстенсивті жолмен ґнеркјсіпті дамытуєа, ірі кґлемде кїрделі қўрылыстар жїргізуге жаѕа қоныстаушылар жіберіліп жатты.
1951-1970 ж.ж. жалпы алєанда КСРО-ныѕ басқа аудандарынан Қазақстан кіші-қоныс процесініѕ бјсеѕдеуі байқалады.
Қазақстаннан басқа республикаларєа кґшіп кетушілер арасында 1988-1990 ж.ж. орыстар 53-55%, украиндар 9-12%, немістер 6-8%, қазақтар 6-9%  республикаєа кґшіп келушілер арасында орыстар  48 , украиндар 8%, немістер 5% қазақтар 20% болды.
1991 жылы Қазақстаннан қазақ емес халықтар кґшіп кетуініѕ нјтижесінде азайып кетті, ал Ґзбекстаннан, Тїркменстан жјне Ресейден қазақтар кґшіп келуі нјтижесінде ґсе бастады. Шыєыс Европа елдерінен келген маман жўмысшылар Қазақстаннан кетіп жатыр, бірақ ҚХР-ден табыс табу їшін (ауылшаруашылық жўмыстарына жјне коммерцияєа) қытайлар келіп жатты.
1979-1989 ж.ж. этнодемографиялық қўрамыныѕ аєымы мынаны кґрсетеді: 1979-1989 ж.ж. халықтыѕ жалпы ґсімінде қазақтардыѕ їлес саны 70, орыстардыѕ їлесі 13, немістердіѕ їлесі 3 процент болды.
Сонымен, кґптеген єасырлар бойы жїрген кґші қон процесініѕ нјтижесінде Қазақстан кґп  ўлтты мемлекет болды жјне ўлттар татулыєыныѕ јлемдік айнасы болды десек қателеспейміз,

1.2 Халықтыѕ жастық-жыныстық қўрамы
Јлеуметтік – экономикалық тўрєыдан  қараєанда їлкен ынталық кґрсететін халықтыѕ  жыныстық-жастық қўрамы еѕбек ресурстарын мектепке дейінгі балалар мен мектеп жасындаєы балаларды (зейнеткерлерді: оларєа материалдық жаєынан қамтамасыз ету їшін қажетті қаражаттарды анықтау мақсатында) есептеп шыєару їшін еѕ маѕызды сипаттама болып табылады.
	Æîºàðûäà àéòûëºàíäàé, ¼ð æà¾à òóºàí 100-қûçºà øàққàíäà 104-107 åð áàëàäàí êåëåä³. Ôèçèîëîãòàðäû¾ ï³ê³ð³ áîéûíøà ñ¼áèë³ê æàëïû åð áàëàíû¾ îðãàíèçì³ қûç áàëàíû¾ îðãàíèçì³íåí ¼ëñ³çäåó áîëûï êåëåä³ æ¼íå åð áàëàíû¾ àëºàøқû ´ì³ð³íäå ´ë³ì-æ³ò³ì ê´á³ðåê áîëàäû.
	¥ì³ðä³¾ á¢ë êåçå¾³ қûç áàëàäà 0-12
	Îë ¢ë áàëàäà 0 – 5, 6 – 14 æàñ. Á¢ë  åê³ æàñòû¾ àðàñûíäàºû áàëàëûқ øàқ. Îñû åê³ îðòàäà қûç áàëà  íåìåñå ¡ë áàëà àðàñûíäàºû àëøàқòûқòàð àéқûí áàéқàëàäû. Á¢ëàé áîëóäû¾ ñåáåá³: ¢ë áàëàëàðäû¾ îðãàíèçì³íå áàéëàíûñòû ´ë³ì-æ³ò³ì ê´ï áîëûï, æûíûñ îðãàíäàðûíû¾ êåø äàìóû áàéқàëàäû, қûç áàëàëàðäû¾ îðãàíèçì³í³¾ æûíûñòûқ æàºäàéûíû¾ òîëûқ æåò³ëó³í³¾ êåçå¾³ æ¿ðåä³.
	Áàëàëûқ  øàқòàí êåé³íã³ êåëåñ³ øàқ æàñòûқ øàқ. Æàñ åðåêøåë³ã³íå æ¼íå ôèçèîëîãèÿëûқ äàìóûíà áàéëàíûñòû åð áàëà ìåí қûç áàëà àðàñûíºû àëøàқòûқòàð æàқñû ê´ð³íåä³. Æàñòûқ  øàқòà ´ë³ì-æ³ò³ìí³¾ ò¿ð³ ´çãåðåä³. Äàìûºàí åëäåðäå æàðàқàòòàíó ìåí ê¼ñ³ïò³ê àóðóëàðäû¾ æîë àïàò îқèºàëàðûíû¾ ê´á³ðåê áîëäû æ¼íå ò¿ðë³ қàқòûºûñòàðäà  ´ë³ì-æ³ò³ì ê´ï áîëàäû. Ñîíäàé-àқ, àëêîãîëèçì ìåí òåìåê³ òàðòóäû¾ ñåáåïòåð³ áîéûíøà  åðêåêòåðä³¾ ´ë³ì-æ³ò³ì³ ê´á³ðåê áîëàäû; äàìóøû åëäåðäå ¼éåëäåðä³¾ ´ë³ì³ ê´ï ò³ðêåëåä³. Á¢ë ¼éåëäåðä³¾ åðòå íåêåãå ò¢ðóûíàí áàëà òóóûíàí,  àóûð å¾áåêïåí àéíàëûñóûíàí, ìàðäûìñûç òàìàқòàíóäàí æ¼íå қîºàìäàºû қ¢қûºûíû¾ åðêåêòåðìåí òå¾ åìåñò³ã³íåí ´ë³ì-æ³ò³ì ê´áåéä³.
	Осы жас аралықта жыныстық қўрылымдар толық жетіліп, отбасы қўру дјрежесіне келеді. Осы кезде қыздардыѕ бала тууєа организмі толық жетілген кезі болады. Қазақ менталитеті бойынша ертеректе қыз баланы 13 жастан кейін кїйеуге берген. Бўл қыз баланы неке қўруєа толық қўқы бар болєан шақ.
	Ал қазіргі кезде қыз балалардыѕ тўрмысқа шыєуы 18-19 жасқа жоєарылады. Қазақстанда жїргізілген статистикалық мјлімет бойынша   2005 ж туу кґрсеткішініѕ еѕ жоєарєы деѕгейі 23-25 жас аралыєында келді. Бўл, қазіргі жаєдайда қыз балалардыѕ мектепті ЖОО бітіргеннен кейін немесе соѕєы курстарда кїйеуге шыєатынын кґрсетеді.
	Бірақта қазіргі экологиялық жјне физиологиялық қатынастардыѕ алшақтауына байланысты, қыз балалардыѕ 13-16 жас аралыєындаєы жастардыѕ босануы, ґлім-жітімніѕ кґбеюіне јкелді. Мўнда ана мен бала ґліп, кґп жаєдайда екеуі де бірге ґліп кететін жаєдайлар кездеседі.
	Ер балаларєа келетін болсақ 16-36 жас аралыєында жыныстық аєзаларыныѕ толық жетіліп, олардыѕ  ґмірге деген қўлшыныстардыѕ артуына ґзін наєыз жігіт санауын қалыптастырады. Осы жастыѕ 16-25 жаста ўл балалар оқуды аяқтап, ЖОО, армияєа алыну кезеѕі жїреді. Орта  жаста, қыз балыққа салынып, ґлім–жітімніѕ кґп болуына јкеледі. Шылым шегуге, алкоголизмді қабылдауды жјне одан јрі нашақорлыққа салынып кетулер кґптеп кездеседі. Бўл жаєдайлардыѕ кґпшілігініѕ соѕы ґлімге жетіп соқтырды немесе ер балалардыѕ бедеулікке (белсіздікке) алып келеді. Қазіргі кезде нарықтық қатынасқа байланысты жастардыѕ кеш їйленуі белеѕ алып келеді, ол демографиялық ахуалєа зиянын тигізуде. 
Жастар Қазақстан жўршылыєыныѕ 3,8 % -ын қўрайды. Еѕ жас  этностар  санатында  ґзбектер-64,3%, Қазақтар-61,5%, Тїріктер-60,7%, Јзербайжандар-59% қўрамы жас ўлттардыѕ ґсімі тез жїреді, ал еуропалық ўлттар баяу ґседі, немесе табиєи ґсінніѕ кеми беруіне ўшырайды. Қазақстан халқыныѕ орташа жасы 2 сурет кґрсетілген (51 беттегі). Бўл мына кестеде толық  кґрінеді:












Қазақстан этностарыныѕ  жастық қўрылымы
(пайызбен есептегенде)

Барлыєы
Жастаєылар


0-9
10-19
20-29
30-39
40-49
0-59
60-тан асқандар
Бјрі
100
17,8
20,0
16,0
15,4
12,7
703
10,8
Қазақтар
100
22,0
21,9
17,6
16,3
10,7
5,4
6,1
Орыстар
100
11,6
17,8
14,4
13,7
15,7
9,8
17,0
Украиндар
100
8,3
12,0
12,1
14,6
14,8
13,5
24,7
Ґзбектер   
100
25,6
21,8
16,9
15,1
9,3
5,0
6,3
Немістер
100
4,2
22,9
6,1
13,2
16,0
6,0
11,6
Татарлар
100
11,5
16,6
13,4
16,1
15,2
9,5
17,7
Ўйєырлар
100
20,5
20,8
17,1
17,0
11,1
6,0
7,5
Беларустар
100
8,4
11,3
11,5
16,7
13,3
15,0
23,8
Корейлер
100
12,4
18,9
15,3
1,7
18,4
10,1
12,2
Јзербайжандар
100
22,5
21,5
15,6
18,9
11,0
4,3
6,2
Тїріктер
100
22,6
22,3
15,8
16,8
11,0
3,6
7,9
1-кесте


Еѕбек жасындаєы адамдардыѕ ґлім-жітімініѕ кґп кездесетін тїрлері бойынша Қазақстанда  мынадай болып келеді: бірінші орында – қан айналымыныѕ жїйесініѕ (жїрек-тамыр жїйесі) ауруларынан болатын ґлім-жітім тўрады (жартысына жуєы); екінші орында–қайєылы оқиєадан, уланудан, жарақаттанудан болатын ґлім–жітім; їшінші орында ісік ауруларынан болатын, ґлім – жітім тўрады.
	Еѕбек жасындаєы халықтыѕ ґлім-жітімініѕ қўрылымы осындай.
	Еѕбек жасындаєы еркектердіѕ ґлім-жітім деѕгейі јйелдеркімен салыстырєанда айтарлықтай жоєары болып келеді. Бўл жўмыстаєы жарақаттанумен, алкоголизммен жјне темекі тартумен байланысты, ґлім-жітімніѕ мўндай секірмелі ґлуі соєыс болєан жаєдайда кґптеп кездеседі. Бўрын эпедемиялар жўқпалы аурулардан туындайтын демографияныѕ еркектермен јйелдердіѕ арасынаєы алшақтықты байқаймыз. 
           Пирамидаєа қарай отырып, 1000 адамєа шаққандаєы туылєан сјбилер бойынша ўл балалар кґп болса, 20-25 жасқа  келгенде екі жыныс ортасында ґлім-жітімге байланысты теѕесе бастайды. 25 жас аралыєынан кейін қыз балалар саны кґбейе бастайды. Қазақстанда јйелдердіѕ артықтыєы 600 мыѕ адамда болєан  (1000 јйелге- 900 еркек). Барлық жерде жастардыѕ арасында еркектер кґбірек те, ал, ересек адамдар арасында јйелдер кґбірек болып келеді.
	Себебі, јлі кїнге дейін екінші дїние жїзілік соєыстыѕ, соєыстан  кейінгі репрессияныѕ зардаптары байқалуда: соєысқа қатысқан  елдердіѕ ересек адамдар арасындаєы јйелдердіѕ артықтыєы табиєи қўбылыс жесірлік пен жалєызбастылық кґптеген јлеуметтік-психологиялық проблемалар туєызады.
	Халықтыѕ жыныстық қўрылымына кґші-қон айтарлықтай ықпал јсер етеді. Бўл жаєдайда еркектер јйелдермен салыстырєанда шымырлау келеді. Кґші-қон қай жаққа баєыт алмасын, еркектер кґбірек болады. Осыєан байланысты жаѕа игерілген аудандарда қала мен село халқыныѕ жыныстық қўрылымыныѕ айырмашылыєы байқалады.
	Халықтыѕ жынысы мен жасы жґнінде қўрамы туралы ўєымдар оныѕ жастық-тыныштық пирамидасында бейнеленеді. Пирамида  сўлбасыныѕ сипаты бойынша ўдайы ґсіп-ґнудіѕ типі туралы тїсінік қалыптастыруєа болады: І типі,  ґсудіѕ тўрақтануы, станционарлық жастық қўрылымы жіѕішкеге созылєан кескін деп немесе тґменгі жіѕішкелеу жаєын, халықтыѕ азаюы, регрессиялық жас қўрылымы деп; ІІ типіне қарапайым жас қўрылымы, пирамиданыѕ їш бўрышты сўлбасы деп айтуєа болады.
6 суретте кґрсетілген (54 беттегі).






















2  Қазақстан халқыныѕ демографиялық жаєдайы
2.1   Халықтыѕ табиєи ґсіміне сипаттама 

Қазақстан халқыныѕ саны 2000 жыдыѕ басында 14896,1 мыѕ адам болды. 1989 жјне 1999 жылы 16199,2 мыѕнан, 1999жылы 14953,1 мыѕ адамєа азайды. Шындыєында жеке облыстар, қалалар жјне ауылдар арасында халықтыѕ аумақтық қайта бґлінумен қатар жїретін халық саныныѕ кемуі, елді мекендер желісі мен жїйесініѕ қалыптасуына елеулі ґзгерістер туєызады. Қазақстан халқыныѕ динамикалық аймақтар бойынша едјуір айырмашылықтары байқалады. Соѕєы екі халық санаєыныѕ арасында еліміздіѕ аймақтарыныѕ 80% -да (78,6%), оныѕ ішінде Павлодар облысында 85,6%, Ақмола облысында -78,6%-єа дейін,Солтїстік Қазақстан аймаєында едјуір халық саныныѕ тґмендегені байқалады. Тек Атырау, Қызылорда, Оѕтїстік Қазақстан облыстарында халықтыѕ бўрынєыдай дјстїрлі ґсу тенденциясы сақталуда. Бірақ бўл облыстарда да халық саны салыстырмалы азаюда. Екі халық саныєыныѕ арасындаєы он жылда халық саны недјрі 5,3%-єа єана ґсті. Халық саныныѕ жјне оныѕ аймақтарыныѕ тґмендеу тенденциясы еліміздіѕ экономикасы тўрақталмайынша, халықтыѕ тўрмыс жаєдайы жақсармайынша біраз уақыт сақталуы мїмкін.
Јзірше елімізде жјне оныѕ аймақтарында халықтыѕ сыртқа жаппай қоныс аударуы байқалып, туу деѕгейі тґмендеуде.
Экономикалық реформалармен байланысты болєан ґзгерістер (ґнеркјсіп, оныѕ ішінде ґндеуші салалар кјсіпорындарыныѕ жабылуы) урбандалу їрдісіне едјуір јсер етті. Еліміз жјне оныѕ аймақтарында қала халқы саныныѕ ґсуі баяулап, оныѕ керісінше жедел тґмендеуі байқалуда. Жалпы алєанда Қазақстан бойынша халық саны екі халық санаєыныѕ арасында 8,85%-єа тґмендесе, еліміздіѕ ґнеркјсібі дамыєан аймақтарында қала халқыныѕ саны- Алматы облысында 13,3%-єа Ақмола облысында -24,3%-єа азайды.
Қала халқы саныныѕ қысқаруы орташа жјне шыєыс қалаларда кґбірек болды. Олардыѕ халық саны қысқарып қана қоймай, кейбір шаєын қалалар тіршілігініѕ тоқталуы байқалды. Халықтыѕ саны 10 мыѕ болатын қалалар (1989ж. 67 болса, 1999ж. 60-қа тїсті). Ал халқыныѕ саны 20 мыѕ болатын қалалық елді мекендер он жылда 17 мыѕєа дейін тґмендеп, Қазақстандаєы орташа қалалар 42%-єа кїрт азайды. 12 қаланыѕ орнына 1999 жылы 7 єана қала қалды. Сондай-ақ ірі қалалар саны да, азайды. Республикадаєы осы қатардаєы 25 їлкен қаланыѕ орнына бїгінде бір єана Алматы қаласын қалды. Реформа кезеѕінде 500 мыѕнан тґмен тўрєыны бар қалалар Қараєанды қаласы жатты (1989 жылы 507,3 мыѕ адам, ал 1999 жылы - 436,9 мыѕ адам).
Халық санаєы аралыєы кезеѕінде қала халқы негізінде елімізден тысқары жерлерге кґшіп-қонуы есебінен қысқарды.Қызылорда мен Оѕтїстік Қазақстан сияқты екі аймақтаєы халықтыѕ бір шама ґсуі-табиєи ґсу жјне халықтыѕ ауылдан қалаєа, республика ішілік қоныс аударуы есебінен жїзеге асуда. Экономиканыѕ қўлдырауы, еліміз аумаєы бойынша салыстырмалы тїрде халықтыѕ орналасуын біркелкі ете отырып, қала халқыныѕ шоєырлануыныѕ бўзылуын (декоцентрация ) кїшейтуде.
Ауылдық қоныстану їрдесі қалыптасуыныѕ  едјуір аймақтыѕ айырмашылыєы  байқалады.   1999 жылєы статистикалық мјліметке сїйенсек, ауыл халқыныѕ еѕ жоєарєы їлес салмаєы Алматы, Оѕтїстік Қазақстан облыстарына келеді. Осы екі облыстар їлесіне ауылдық мекендер тўрєындарыныѕ 35,6% келеді. Қазақстанныѕ жеке аймақтарында ауыл халқы саныныѕ ґзгерісі јрқалай. Мысалы, 1989-1999жылдар аралыєында Солтїстік Қазақстан облыстарында орташа ауыл халқыныѕ саны 19,5%-єа азайды, Қараєанды облысында-21,2%-єа Шыєыс Қазақстан облысында -14,2%-єа азайєандыєы байқалды. Бўл жаєдайлар 7 суреттегі картограмада кґрсетілген (54-беттегі).
Ауылдан халықтыѕ қалалық мекендерге кетуін жалпы шаруашылық тўрмысынан қарасақ, ауыл халқыныѕ кемуі заѕды болып табылады. Бірақ Қазақстанда соѕєы жылдардаєы ауыл шаруашылыєы саласындаєы дјлелсіз реформалар салдарынан (фермерлік шаруашылықтыѕ жедел дамуы) кґші-қонныѕ жеделдеуімен байланысты ауылдық мекендердіѕ елсізденуі орын алуда. Солтїстік Қазақстан, Қараєанды жјне Шыєыс Қазақстан облыстары ауылдық мекендерінен халықтыѕ кетуі соншалықты, ауылда еѕбекке жарамды адамдар қалмауда. Сондықтан мемлекет мїддесіне сай келетін бўл аудандарда халықтыѕ ауылдық кґші-қонуын реттеу мјселесі орын алуда. Халықтыѕ динамикасы мен қўрлымы ерекшілігін анықтайтын негізгі элемент туу болып табылады. Қазіргі кезіѕде туу мыналармен анықталынады:
-1988 жылдан бастап туудыѕ жалпы деѕгейініѕ тґмендеуге едјуір қарқынды болды. Тек 1990 жылдан 1992  жылєа дейінгі кезеѕде туудыѕ жалпы деѕгейініѕ тґмендеуі едјуір қарқынды болды. Тек 1990 жылєа дейінгі кезеѕде туудыѕ тґмендеу қарқыны Қазақстан бойынша 9,3%-ды қўрып, яєни туу коэффициенті осы кезеѕде 1990 жылєы 21,7%-дан 1992 ж.19,2%-єа тґмендеді.  Мўнан  кейінгі  жылдары коэффициентініѕ  тґмендеуі  едјуір   болды.    1994-1997жж. кезеѕінде туу коэффициенті 23,8%-єа, яєни 18,2%-дан 14,7%)-єа тґмендеді. Туудыѕ елеулі тґмендеуі қала жјне ауыл хақына тјн болды. Жјне де бўл їрдіс қарқынды тїрде қалалар жјне қала типтес поселкелерде 1990 жылмен 1992 ж. аралыєында, ал ауылдық қоныстарда 1994 пен1996 жылдар аралыєында жїзеге асты. Бўл белгілі бір мґлшерде, қалалық қоныстарда јйелдердіѕ тґменгі ўдайы ґсу (туу мїмкіндігі), ал ауылдық қоныстарда оныѕ јлі де болса мїмкіндігінеѕ болуымен тїсіндіріледі. Қарастырылып отырєан облыстарды алсақ, онда јрі жалпы, јрі қалалық жјне ауылдық қоныстар бойынша туудыѕ еѕ жоєары тґмендеуі Шыєыс Қазақстан, ал еѕ тґменгісі-Оѕтїстік Қазақстанєа тјн болып келеді;
-јйелдердіѕ жас айырмашылыєына сай туу мїмкідігі дјрежесініѕ тґмендеуі 30 жастан бастап қўрт тґмендейді (1996 ж. статистикалық мјлімет бойынша јйелдердіѕ 30-34 жас аралыєындаєы туу мїмкіндігі 20-24 жјне 25-29 жаспен салыстырєанда тґмен болып келеді); Картограммалық мјліметтер 5-суретте кґрсетілген (52-беттегі).
-јйелдердіѕ жас айырмашылыєына сай туу мїмкіндігініѕ тек орыс јйелдері єана емес, сонымен бірге қазақ јйелдерініѕ арасында да тґмендеуі. Мысалы, 1996ж. статистикалық мјлімет бойынша қазақ јйелдерініѕ туу қабілеті негізінде 35 жасқа дейін аяқталады (баланыѕ тууыныѕ 90,9%-ы 35 -ке дейінгі ана жасына келеді). Орыс јйелдерініѕ туу қабілеті 30 жасқа таман аяқталады (барлық туудыѕ 84,1%-ы 30 жасқа дейінгі аналарєа келеді). Мўндай тенденция қалаєа да жјне ауылєа да тјн;
-жанўядаєы бала саныныѕ қысқаруы. Орыстар негізінде қалалық қоныстарда екі баламен жјне ауылда їш баламен шектеледі. Қазақ јйелдері негізінде қалалық қоныстарда їш баламен (90,0%) жјне ауылда тґрт баламен (91,4%)шектелді. 4 – ші суретте (53 беттегі).
Қазақстан Республикасыныѕ статистикалық мјліметіне жїгінсек, соѕєы мјліметтер біршама қуантып, қазақ халқыныѕ саны кґбейгендігін дјлелдейді.
Тўрєындардыѕ саны 01.12 04.ж.-15,068 миллион адамды қўрады. 2004 жылдыѕ басынан салыстырєанда халық саны 116,9 мыѕ адамєа ґсті.
Халықтыѕ ґсуі табиєи ґсімніѕ, миграция, ґлім-жетім азаю есебінен болды. Республиканыѕ табиєи ґсімі 23,2% ґсіп, ґлім-жетім 2,2% тґмендеді. Некелесу процесі тґрт есе ґсті. 2004 жылдыѕ 11 айыныѕ ішінде мигранттардыѕ саны 8% ґсіп, 63,9 мыѕ адамды қўрады. Ал кеткендердіѕ саны 12,1% азайып, 61,1 мыѕ  адамды қўрады. Жўмыссыздықтыѕ деѕгейі 8,8% тґмендеді. Тўрєындардыѕ экономикалық белсенділігі 69,9% қўрады.
Қазақстанда 7 млн.704 мыѕ јйел бар-51,8 %, ерлердіѕ саны-7 млн.158 мыѕ 300 адам-48,2%. 2002   жылы- 526 қыз 554 ўл-бала дїниеге келеді.
42  мыѕ јйел-85 жас ґмір сїріпті. Орташа жасы јйелдердіѕ-71,4 жас, ерлердіѕ-60,6 жас. Јйелдердіѕ -55,6% ерлердіѕ -62,3% отбасылы, јйелдердіѕ-21,6%-ерге шықпаєан, 30,4% ерлер їйленбеген. Јйелдердіѕ 8,1%,ерлердіѕ -4,4% ажырасқан. Орташа есеппен қыздар-23,6 жаста, жігіттер-26,6 жаста їйленеді. Јрбір отбасы орташа есеппен 4 адамнан тўрады. 2002жылы-2-124 500 қыз-келіншек баласын алдырєан. 5 554 ер, 181 јйел СПИД пен аурады.
Демографиялық процестер бїкіл қоєамдық ґміріне јсер етіп, оныѕ салдары кґп тїрлі. Кґршілес ґзбек халқы 2030 жылы 40 миллионєа жетпек, Қытай кґрші мемлекет 2050 жылы 1,5миллиардқа ґспек, Ресей халқы 2050 жылы 144 миллионды қўраса, бўл аз сандар емес. Ел басы Н. Назарбаевтыѕ 2030 жылы Қазақстан Республикасыныѕ халық саны 25 миллионєа ґсу қажет дегенін дўрыс тїсінбесек, осыєан сјйкес демографиялық дамуды дўрыс жїзеге асырмасақ, ўлттық мемлекеттік    қауіпсіздікті    қамту    қиын    болады.    Қазақстан Республикасыныѕ экономикасын дамытуда демографиялық фактор шешуші роль атқарады. Кез-келген мемлекет еѕбек ресурстарымен, экономикалық белсенді халықпен баийды. Қазіргі 47 пайыз экономикалық белсенді еѕбек ресурстары балаларды, зейнеткерлерді, оқып жатқан жастарды асырап жатыр. Бўл сан ґзгермей, тек ґсуі їшін белсенді демографиялық саясат  Қазақстан барлық аймақтарында жїзеге асырылуы тиіс.
Осы проблеманы жою їшін ґсіп келе жатқан қазақтыѕ ґскелеѕ жастарыныѕ экономикалық жаєдайын кґтеруі, оларєа қолдау кґрсетіп, олардыѕ пјтер мјселесін, жўмыс орны мјселесін шешіп, олармен бірге жїйелі тїрде жўмыс атқарсақ нўр їстіне нўр болар еді. Міне, осы мјселелер толық шешілсе, онда қазақ жастарыныѕ, қазақ халқыныѕ санын ґсіруіне толық ықпалы   тиер еді.
Қазақ халқыныѕ ўрпаєыныѕ ґсіп-ґнуі жјне ґшіп-ґлуіне деген жауапкершілік Қазақстан мемлекетініѕ басты идеологиясына айналуы керек, мемлекетті мемлекетіне қарап емес, ўлттылыєына қарап анықтаєан. Қазақ халқыныѕ їлес салмаєын оѕтїстік региондаєы бес облыстар - Атырау, Қызылорда, ОҚО, Жамбыл, Алматы-белгілеп отыр. Осы облыстар Қазақстандаєы тууєан барлық балалардыѕ теѕ жартысынан артыєын береді. Туєан баланыѕ еѕ кґп саны Оѕтїстік Қазақстан облысыныѕ їлесіне тиеді, ал Солтїстік Қазақстан Облысыныѕ қазақтар їлес салмаєы - 15,2%, Қостанай облысы - 22,9%, Павлодар-28,5%, Кґкшетау-28,9% қўрайды.
Республика бойынша қазақ ўлтыныѕ їлес салмаєы - 57% жетті, ал тарих деректеріне жїгінсек, қазақ халқы 1897 жылы-81,8% қўраєан. Ресей отаршылық саясатыныѕ нјтижесінде 1959 жылы қазақ халқы ґз жерінде їлес салмаєы 30% тґмендеп кетті. Қазақ халқыныѕ демографиялық ґмірбаяны ґте ауыр, сол себептен бізге белсенді демографиялық саясат қажет. Демографиялық саясат жастарєа, ґсім бере алатын ауыл халқына оѕтїстік региондаєы бес облысқа арнаулы тиіс.
Табиєи ґсімі жақсы облыстардыѕ (ОҚО, Ақтґбе, Жамбыл, Алматы, Астана қаласы)-қазақ халқыныѕ їлес салмаєы басымды екені айқын. Ал қазақ халқыныѕ ўлттық менталитеті, демографиялық мінез-қўлқы, ислам дінініѕ јсері, ата-бабалардыѕ салт-дјстїрі баланы қажет ету, баланы сїю, оныѕ санын шектемеуге їгіттейді. ОҚО-қазақтар їлес салмаєы 66%, Қызылорда-94%, Атырау-89%, Маѕєыстау-78%, Ақтґбе-70%. Ал қазақ халқыныѕ їлес салмаєы аз облыстар: СҚО-29%, Қостанай-3 1%). 3 – ші картограммада кґрсетілген (55 беттегі).
Қазақстан-Орталық Азиядаєы эмиграция мен депопуляция халқыныѕ азаюына јкеліп отырєан жалєыз мемлекет. Депопуляция, сондай-ақ халықтыѕ жалпы саныныѕ тґмендеуі демографиялық болжамдар бойынша жуық арада тоқтамауы мїмкін. Болжамдарєа сјйкес бўл процесс таєы 10-15 жылєа созылуы мїмкін. Осы аралықта Қазақстан халқыныѕ едјуір бґлігін (1,5-2 млн) жоєалтатын болады.
Ол негізінен еуропалық диаспора арқылы жїзеге асады. Еуропалық даиспора 1989 жылы 9 миллионєа сјл жетпейтін еді. 1999 ж 6 млн болса, 2020  ж.еуропалық ўлттар 4,5 млн адамды қўрайды.
Қазақстанда 1999  жылдыѕ басында тўѕєыш ўлттық халық санаєы ґткізілген болатын. Санақаралық ішінде ґткен 10 жыл ішінде Республиканыѕ барлық облыстарында, јсіресе Солтїстік облыстарда халықтыѕ кґшіп кетуі кеѕінен байқалды. Тек қана Оѕтїстік Қазақстан мен Атырау облыстарында оралмандар мен жергілікті халықтыѕ табиєи ґсімініѕ арқасында халықтыѕ ґсімі сақталып қалды. 1993 жылдыѕ басымен салыстырєанда 9 жыл ішінде 2млнєа жуық адам тысқары жерлерге қоныс аударєан. Бўл јрине кейбір ўлт ґкілдерініѕ ґздерініѕ табиєи отанына оралуымен тікелей байланысты. Нақтырақ айта кетсек, шетелдерге, јсіресе жақын елдерге кґшіп кету соѕєы жылдары їдей тїсті:1994 ж-410 мыѕ, 1995 ж-238  мыѕ, 1996 ж-176 мыѕ, 1992 ж-270 мыѕ, 1998 ж-200 мыѕ жалпы еліміз егемендік жариялаєан соѕєы жылдары-2,1-2,3млн астам адам біржолата кґшіп кетті. 
        ¥òêåí øèðåê ºàñûðäà 1967-92 æûëäàðû Қàçàқñòàííàí 1,5 ìëí àäàì êåòêåí áîëñà, 1992 æ-2000 æ. Îñû ìåðç³ì ³ø³íäå Қàçàқñòàí õàëқûíû¾ ñàíû àòòàé 2,0  ìëí àäàìºà êåì³ï, îë 1992   æûëû 17  ìëí áîëºàí áîëñà, 2000 æûëû îë 14,9 ìëí äåé³í ò´ìåíäåä³.
         Á¢ë Қàçàқñòàíäàºû ñîºûñòàí êåé³íã³ óàқûòòà á¢ðûí-ñî¾äû áîëìàºàí êåìóø³ë³ê æàºäàé. Îíû ºûëûì ò³ë³íäå äåïîïóëÿöèÿ äåï àòàéäû. Ñàí êåìóø³ë³ê ¼ç³ðøå ìèãðàöèÿ åñåá³íåí áîëûï îòûð.
        Ðåñïóáëèêàäàºû å¾ áàñòû ýòíîñòû¾-қàçàқ ïåí îðûñòû¾ æàñ ì´ëøåð³í³¾ қ¢ðûëûìû æàºûíàí á³ð-á³ð³ìåí ¿ëêåí àéûðìàøûëûºû áàð. Қàçàқòàð àðàñûíäà æàñòàð ìåí áàëàëàð æîºàðû ïàéûçäû қ¢ðàéäû. Êåð³ñ³íøå îðûñòàð àðàñûíäà æàñû ¿ëêåíäåð áàñûì. 1999  æ ñàíàқ áîéûíøà қàçàқòàðäû¾ îðòàøà ìåäèàíäûқ æàñû 23 áîëñà, îðòàøà àðèôìåòèêàëûқ æàñû 28%-ä³ қ¢ðàäû. Á¢ë áîéæåòêåíí³¾ ò¢ðìûñқà øûºûï, æ³ã³òò³¾ îòàó қ¢ðàòûí êåç³. Àëàéäà ê´ïòåãåí æàñòàð ´òïåë³ êåçå¾í³¾ қèûíäûºûíà òàï áîëûï, îòáàñûí қ¢ðóºà àñûқïàéòûí қèìûëºà ê´øò³. Á¢ë ´ç êåçåã³íäå äåìîãðàôèÿëûқ ¼óëåò³íå ò´ìåíäåó³íå ¼êåëä³.  ßºíè îíñûçäà ñàíû àç õàëûқòû¾ ´ñ³ì³í òåæåï îòûð. Øåò åëäåðäåã³ қàíäàñòàðûìûçäû åëãå ê´ø³ð³ï ¼êåëóìåí äåìîãðàôèÿëûқ ì¼ñåëåí³ øåøå àëìàéìûç. Äåìîãðàôèÿíû¾ áàñòû ëîêîìàòèâò³ á¢ë òàáèºè ´ñ³ì áîëóäà. Õàëûқòû¾ äèíàìèêàñû ìåí қ¢ðûëûìû åðåêøåë³ã³í àíûқòàéòûí íåã³çã³ ýëåìåíò³ òóó áîëûï òàáûëàäû. Қàç³ðã³ êåçå¾äå òóó ìûíàëàðìåí àíûқòàëûíàäû:
-1988 æûëäàí áàñòàï òóó-äû¾ æàëïû äå¾ãåé³í³¾ ò´ìåíäåóãå åä¼ó³ð қàðқûíû áîëäû. Òåê 1990æ äåé³íã³ ò´ìåíäåóä³¾ æàëïû қàðқûíû 9,3%-äû қ¢ðàäû. Á¢ë ò³êåëåó ¼ëåóìåòò³ê æàºäàéëàðºà áàéëàíûñòû áîëäû.
-£éåëäåðä³¾ æàñ àéûðìàøûëûºû ò³êåëåé ¼ëåóìåòò³ê æàºäàéëàðºà áàéëàíûñòû áîëäû.
-£éåëäåðä³¾ æàñ àéûðìàøûëûºûíà ñàé òóó ì¿ìê³íä³ã³  ä¼ðåæåñ³í³¾ ò´ìåíäåó³ 30 æàñòàí áàñòàï ê¿ðò ò´ìåíäåó³ (1996 æûëºû ñòàòèñòèêàëûқ ì¼ë³ìåò áîéûíøà ¼éåëäåðä³¾ 30-34 æàñ àðàëûºûíäà òóó ì¿ìê³íä³ã³ 20-24 æ¼íå 25-29 æàñòàí ñàëûñòûðºàíäà ò´ìåí áîëûï êåëåä³.)
-£éåëäåðä³¾ òóó ì¿ìê³íä³ã³í³¾ òåê îðûñ ¼éåëäåð³ ºàíà åìåñ, ñîíûìåí á³ðãå қàçàқ ¼éåëäåð³í³¾ àðàñûíäàëà ò´ìåíäåó³. Ìûñàëû:1996 æ ñòàòèñòèêàëûқ ì¼ë³ìåò áîéûíøà Қàçàқ ¼éåëäåð³í³¾ òóó қàá³ëåò³ íåã³ç³íäå 35 æàñқà äåé³í àÿқòàëàäû (áàëà òóóûíû¾ ¼éåëäåð³í³¾ òóó қàá³ëåò³ 30 æàñқà òàìàí àÿқòàëàäû. (Áàðëûқ òóóäû¾ 84,1% 30 æàñқà äåé³íã³ àìàëàðºà êåëåä³) ì¢íäàé òåíäåíöèÿ қàëàºà äà, àóûëºà äà ò¼í.
-Æàí¢ÿäàºû áàëà ñàíûíû¾ қûñқàðóû. Îðûñòàð íåã³ç³íäå қàëàëûқ қîíûñòàðäà åê³ áàëàìåí æ¼íå àóûëäà 3 áàëàìåí øåêòåëåä³. Қàçàқ ¼éåë³ íåã³ç³íäå қàëàëûқ қîíûñòàðäà ¿ø áàëàìåí (90,0%) æ¼íå àóûëäà ò´ðò áàëàìåí (91,4%) øåêåëóäå. 
-£éåëäåðä³¾ àðàñûíäà àáîðòòû¾ ê´áåþ³. 1992-93 æûëäàðû Ðåñïóáëèêà áîéûíøà қàçàқ ¼éåëäåð³ ¼ð æûë ñàéûí îðòà åñåïïåí 200 ìû¾ áàëà òóñà, îíû¾ åñåñ³íå ³øêå á³òêåí 150 ìû¾ øàқàëàқ àáîðòқà ¢øûðàºàí, àë 50 ìû¾ ¼éåë òóìàóäû¾ àìàëûí æàñàï, æàòûðûíà “ñàқèíàëàòқàí”. Åãåð ì¢íäàé øåêòåóëåðãå ¿ç³ëä³-êåñ³ëä³ òèûì ñàëûíñà,å¾ áîëìàºàíäà àëºàøқû ò¿ñ³êêå òèûì ñàëó êåðåê, ñåáåá³ á³ð³íø³ ò¿ñ³ê àíàíû¾ åê³íø³ қàéòà áàëà ê´òåðìåó³íå ¼êåëåä³. Á¢ë äåãåí³ì³ç àíàíû¾ åê³íø³ àíà áîëó áàқûòûíàí àéðûëóû äåãåí ñ´ç. Æûë ñàéûíºû òóºàí áàëàëàð ñàíû êåì³íäå 50 ìû¾ºà äåé³í ê´òåð³ï òàñòàóºà ¼áäåí ì¿ìê³íä³ê áàð. Çåðòòåóëåðãå қàðàñàқ æàñàíäû ò¿ñ³êò³¾ ñàíû ò³ð³ òóûëºàí áàëàëàð ñàíûíàí àñûï ò¿ñåä³ åêåí. Õàëûқ àðàñûíäà ¿ã³ò-íàñèõàòòàð æ¢ìûñòàðäû¾ æ¿ðã³ç³ëó³íå қàðàìàñòàí  æàñàíäû ò¿ñ³ê òàñòàó ò´ìåíäåìåóäå. Æàñàíäû ò¿ñ³êêå қàðñû ò¢ðóäû¾ æîëû á¢ë èñëàìíû¾ êåéá³ð æîëäàðûí æàқñû íàñèõàòòàóûìûç êåðåê èñëàì ä³í³ æàñàíäû ò¿ñ³êêå қàòòû  қàðñûëûқ ê´ðñåòåä³ îºàí қàòà¾ òè³ì ñàëºàí. Æàñàíäû ò¿ñ³ê åðåñåê àäàìäû ´ëò³ðãåíìåí á³ðäåé, îíû ³ñòåãåí àäàì ê¿í¼õàð ñàíàëàäû.                           
        Ýìèãðàöèÿíû¾, õàëûқòû¾ òàáèºè ´ñ³ì³í³¾, ´ë³ì-æåò³ì³í³¾ í¼òèæåñ³íäå ò¢ðàòûí øûºûñ õàëûқòàðûíû¾ ¿ëåñ ñàëìàºûíû¾ ´ñó³ ìåí қàëàäàºû åóðîïàëûқ ¢ëòòàðäû¾ ¿ëåñ³í³¾  àçàþûíà ¼êåë³ï ñîқòû. Ì¼ñåëåí ò¿ðê³ òåêòåñ õàëûқòàð 1982 æ 23%-äàí 2002 æûëû 65 æåòò³. Àëäàºû
 êåçå¾äå, ÿºíè 2010  æ қàðàé îëàð áàðëûқ Қàçàқñòàí õàëқûíû¾ ò´ðòòåí ¿ø á´ë³ã³íåí àñòàìûí қ¢ðàéòûí áîëàäû.
2004 æûëºû 1 қà¾òàðäàºû õàëûқòû¾ қ¢ðàìû.(15 000 000)
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Áåëàðóñòàð
95 000
-15
0,5

             Қàçàқñòàíäàºû äåìîãðàôèÿëûқ  àқóàëäû¾ ´çãåð³ñ қ¢ðûëûìûíû¾ ìà¾ûçäûëûºû ñîíøàëûқ, á¢ë äåðåêòåðä³¾ ´çäåð³ åë³ì³çäåã³ ýòíîäåìîãðàôèÿëûқ òåíäåíöèÿíû àéқûíäàéäû. Äåïîïóëÿöèÿ ìåí ê´ø³-қîííû¾  ¼ñåð³íåí åóðîïàëûқ ¢ëòòàð ñî¾ºû îí æûë ³ø³íäå 2,1 ìëí àäàìºà àçàéûï, øûºûñ õàëûқòàðû êåð³ñ³íøå 1,6 ìëí àäàìºà ¢ëºàéºàí. Õàëûқòû¾ ¢ëòòûқ-ýòíèêàëûқ қ¢ðàìû ê¿ðäåë³ ´çãåð³ñòåðãå ¢øûðàäû. Åãåð äå қàçàқ õàëқûíû¾ ´ñ³ì³ 1488,1 ìû¾ àäàì æ¼íå 22,9% қ¢ðàñà, àë îíû¾ Ðåñóïáëèêà õàëқû àðàñûíäàºû ¿ëåñ ñàëìàºû 40,1%-äàí 53,4%-ºà ´ñò³. ¥ç êåäåðã³íäå îðûñòàð-1582,4 ìû¾ àäàìºà (26,1%), íåì³ñòåð-593,5 ìû¾ àäàìºà (62,7%), óêðàéíäàð-328,6 ìû¾ àäàìºà (7,5%), òàòàðëàð-71,7 ìû¾ àäàìºà (22,4%), áåëîðóñòàð-66 ìû¾ (37,1%) àðàñûíäà òàáèºè ´ñ³ì êå¾³íåí áàéқàëóäà. Ìûñ: Ê¿ðäòåð-29,1%, ä¿íãåíäåð-23,3%, ¢éºûðëàð-15,9%, ´çáåêòåð-12%-ºà ñîíäàé-àқ ò¿ð³êòåð ìåí ¼çåðáàéæàíäàðäû¾ äà ´ñó³ áåëå¾ àëóäà.

2.2.Қàçàқñòàíäàºû ê´ø³-қîí ì¼ñåëåñ³.
Қàçàқñòàí æåð àóìàºû ¿ëêåí (2724,9êì2) áîëºàíûìåí, ñèðåê қîíûñòàíºàí åëãå æàòàäû. Îíû¾ òåððîòîðèÿñûíû¾ 1 êì2-ãå 5,5 àäàìíàí êåëåä³. Ò¢ðºûíäàð ¿ø³í òàáèºàò æàºäàéû íåº¢ðëûì қîëàéëû ´¾³ðëåð-Î¾ò¿ñò³ê Қàçàқñòàí, Æàìáûë æ¼íå Àëìàòû îáëûñòàðû.
        Ì¢íäà Ðåñïóáëèêà ò¢ðºûíäàðûíû¾ 37,8%-³ îðíàëàñқàí, ò¢ðºûíäàð òûºûçäûºû 1êì2 16,9  6,9 æ¼íå 7 àäàìíàí êåëåä³.
Ñàëûñòûðìàëû ò¿ðäå ò¢ðºûí ê´ï êåëåñ³ àéìàқ Ñîëò¿ñò³ê Қàçàқñòàí-Қîñòàíàé, Ñîëò¿ñò³ê Қàçàқñòàí, Àқìîëà, Ïàâëîäàð îáëûñòàðûíû¾ àóìàºû, ì¢íäà åë ò¢ðºûíäàðûíû¾ 24,8%-³ îðíàëàñқàí, ò¢ðºûíäàðûíû¾ òûºûçäûºû 1êì2-ãå 5,2, 7,4, 5,7 æ¼íå 6,5 àäàìíàí êåëåä³. Øûºûñ Қàçàқñòàíäà Ðåñïóáëèêà ò¢ðºûíäàðûíû¾ 10,2%-³ ò¢ðàäû, ò¢ðºûíäàð òûºûçäûºû 1êì2-5,4 àäàìíàí êåëåä³. Å¾ àç қîíûñòàíºàí àóäàíäàð Áàòûñ àéìàқòàð-Ìà¾ºûñòàó, Àòûðàó, Îðàë, Àқò´áå æ¼íå Î¾ò¿ñò³ê Қàçàқñòàíäàºû Қûçûëîðäà îáëûñû. Ì¢íäà õàëûқòû¾ 17,7% îðíàëàñқàí, 1êì2 êåëåò³í îðòàøà òûºûçäûºû, òè³ñ³íøå 1,9, 3,7, 4,1, 2,3 æ¼íå 2,6 àäàìíàí êåëä³.
1999 æûëºû  ñàíàқ æ¿ðã³ç³ëãåí êåçäå Қàçàқñòàí Ðåñïóáëèêàñûíû¾ ¼ê³ìø³ë³ê-òåððèòîðèÿëûқ á´ë³í³ñ³íå ñ¼éêåñ, îíû¾ ¼ê³ìø³ë³ê-òåððèòîðèÿëûқ á³ðë³ã³íåí 84 қàëà æ¼íå 200 êåíò, 2036 îêðóã æ¼íå 7684 àóûëäû¾ åëä³ ìåêêåíäåð ê³ðåä³. Ðåñìè ñòàòèñòèêàëûқ ì¼ë³ìñåòòåð áîéûíøà Қàçàқñòàí ò¢ðºûíäàðûíû¾ 56%-³  қàëàëûқ åëä³ ìåêåìååðäå, 44%-³ àóûëäûқ åëä³ ìåêåíäåðäå ò¢ðàäû.
£äåòòå қàçàқòàð ê´ïø³ë³ê æàºäàéû àóûëäûқ æåðëåðäå ò¢ðàäû. Ñîíäûқòàí îíæûëäûқòàºû îëàðäû¾ қàëàëûқòàðºà àéíàëó қàðқûíû æîºàðû.
        Êîíñóëüäûқ қûçìåò äåïàðòàìåíò³ áàñқàðìàñûíû¾ ñî¾ºû æåäåë ì¼ë³ìåò³ áîéûíøà, ¼ðá³ð ¿ø³íø³ қàçàқ øåò åëäåðãå ò¢ðàäû. Àëûñ æ¼íå æàқûí øåòåëäåðäåã³ æàëïû қàçàқòû¾ ñàíû 6 ìëí 100 ìû¾ àäàì.
Қàçàқòàðäû¾ 2000 æûëäû¾ áàñûíäàºû áàðëûқ ñàíû:
Қàçàқñòàííû¾ ´ç³íäå 8 ìëí 590  ìû¾.
Á¢ðûíºû ïîñòêå¾åñò³ê, Қàç³ðã³ äåðáåñ ðåñïóáëèêàëàðäà 3 ìëí 837 ìû¾.
Øàëºàé øåòåëäåðäå 2 ìëí 263 ìû¾. Àë 1999  æûëäû¾ àÿºû ìåí 2001 æûëäû¾ áàñûíäàºû ´òïåë³ Ìàðãèíàëäàð ìåí ìåòèñòåð³ қîñқàíäà èñ³ қàçàқ ñàíû 15 ìëí-ºà òîëàäû. Ñîíû¾ 12,5 ìëí òàçà қàçàқòàð қàëºàíäàðû ¢ëòòûқ ìåíòàëèòåò³ àíûқòàëìàºàí ä³ë³ øàëà қàçàқòàð. 
Îëàðäû¾ îðíàëàñóû áîéûíäà ñàíûí ê´ðñåòñåê: Àëûñ øåòåëäåðäå æ¼íå æàқûí øåò åëäåðäåã³ қàçàқòàð.
Æàқûí øåò åëäåðäå.
¥çáåêñòàíäà                        2560 ìû¾
Ðåñåéäå                               1000 ìû¾
Ò¿ðê³ìåíñòàíäà                 140  ìû¾
Қûðºûñòàíäà                      95 ìû¾
Óêðàèíàäà                          15 ìû¾
Áåëîðóñèÿäà                     5 ìû¾
Àçåðáàéæàíäà                    4 ìû¾
Ãðóçèÿäà                             3  ìû¾
Ìîëàâàäà                            3 ìû¾
Ïðèáàëòèêàäà                    2,5 ìû¾.

Àëûñ øåò åëäåðäå.
Қûòàéäà                           2000 ìû¾
Ìîíºîëèÿäà                    100 ìû¾
Àóºàíñòàíäà                    30 ìû¾
Ò¿ðêèÿäà                         25 ìû¾
ÀҚØ-òà                          14 ìû¾
Èðàíäà                            10 ìû¾
Àëìàíèÿäà                      9 ìû¾
Êàíàäàäà                         7  ìû¾ 
Ôðàíöèÿäà                      9 ìû¾
Èðàêòà                             5 ìû¾
Àëûñ æ¼íå æàқûí øåòåëäåã³ қàíäàñòàðûìûçäû¾ ñàíû 6 ìëí 100 ìû¾ (ìåòèñ ïåí ìàðãèíàëäàðûìûçáàí á³ðãå).
        Қàçàқñòàíºà ìèãðàöèÿëûқ àºûì îñû Ðåñïóáëèêà ìåí åëäåð æàºûíàí á³ðò³íäåï ê¿øåéå ò¿ñóäå.
        Á³çä³¾ åñåïòåó³ì³ç áîéûíøà ñîºûñòàí áåðã³ ñî¾ºû æûëäàðû Қàðàқàëïàқñòàíäàºû қàçàқòàðäû¾ ¿øòåí á³ð³, Ò¿ðê³ìåíñòàíäàºûëàðäû¾ ¿øòåí åê³ñ³ ´çäåð³ øûққàí àòàìåêåí³ Қàçàқñòàíºà қàéòқàí. Á¢ë ïðîöåñ îñûëàéøà ñòèõèÿëû ò¿ðäå æ¿ðå îòûðûï 2020-2030 æûëäàðû қàçàқòû¾ åòåê æå¾³ á³ðøàìà æèíàëûï қàëàäû. Á³çä³¾ åñåïòåó³ì³ç áîéûíøà àëäàºû îí æûëäûқòà Қàçàқñòàíºà 300 ìû¾äàé қàçàқ қàéòóû ûқòèìàë, 1996 æûëû Ìîíºîèÿäàí 130 ìû¾ºà æåòåðë³ê áàóûðëàðûìûç ê´ø³ï êåëãåí åêåí.
Îñûíäàé ìèãðàöèÿíû¾ 12-17 ìû¾äûқ ì´ëøåð³ æûë ñàéûí àëäà ñàқòàëà áåðìåê.
Ä¼ë á¿ã³íã³ ê¿í³ æûë ñàéûí á¢ðûíºû Îäàқòàñ Ðåñïóáëèêàëàðäàí Қàçàқñòàíºà 10-15 ìû¾ºà æóûқ қàçàқòàð қàéòûï îðàëóäà. Îë 1992 æ 24 ìû¾ºà äåé³í æåòò³. Àëäà îñû ñèÿқòû ´ç åë³íå áåðåêå ìîëøûëûқ àëà êåëåò³í “Ìàéòàáàíäàð” ê´ø³-қîíû á¢äàíäà êå¾ åòåê æàÿäû. Á¢ë қîçºàëûñ æàқûí áîëàøàқòà Ðåñïóáëèêàìûçäàºû қàçàқòàð ñàíû êåëåñ³ ºàñûðäû¾ îðòàñûíà äåé³í 4-5 ìëí- ºà äåé³í қîìàқòû ¿ëåñ қîñà àëàäû.
Қàç³ðã³ òà¾äà Ïðåçèäåíò³ì³çä³¾ æîëäàóû áîéûíøà ¼ð æûë ñàéûí ìåìëåêåòò³ê êâîòàíû¾ ê´ëåì³í êåì äåãåíäå 15 ìû¾íû¾ ¿ñò³íäå ¢ñòàï îòûðûï, ýêîíîìèêàìûçäû¾ äàìóûíà îðàé êâîòàëàð ñàíûí á¢äàí 2 åñåãå ê´áåéòó æîñïàðëàíûï îòûð.
      ¯ê³ìåòò³¾ æîñïàðëàï îòûðºàí  æûëûíà 15000 êâîòà ìåí á³ç øåò åëäåðäåã³ қàíäàñòàðûìûçäû æàқûí àðàäà ê´ø³ð³ï àëó ì¿ìê³í åìåñ. Øåò åëäåðäåã³ қàíäàñòàðûìûç æàºäàéû êåëãåíäåð³ ÿºíè ´ç ê¿ø³ìåí ê´ø³ï êåëå àëàòûíäàðû êâîòàºà қàðàìàé ´ç қàðàæàòàðûìåí êåëåóäå.
Îðàëìàíäàð ´ç òàðèõè îòàíûíà êåëó ¿ø³í ê´ïòåãåí қèûíøûëûқòàðºà êåçäåñåä³:
--Ò¢ðºûëûқòû Ðåñïóáëèêàäàí ´ç îòàíûíà қàéòó ¿ø³í  ð¢қñàò àëóû êåðåê. Îë ìåìëåêåò Қàçàқñòàí Ðåñïóáëèêàñûìåí  Ê´ø³-қîí òóðàëû êåë³ñ³ì øàðò æàñàñқàí áîëñà îíäà қàíäàñûìûçºà âèçà àëó ê´ï қèûíäûқ áîëìàéäû. Àë åãåð äå îíäàé êåë³ñ³ì-øàðò æàñàëìàñà îíäà  âèçà àëó äà ê´ï қèûíäûқòàð áîëàäû.
--Қàçàқñòàíºà êåëãåííåí êåé³íã³ àçàìàòòûқ àëó қèûíäûқòàðû. Àçàìàòòûқ àëºàííàí êåé³í áåð³ëìåéò³í æ¼ðäåì àқûíû¾ òîқòàòûëóû. Ìàìàíäûºû áîéûíøà æ¢ìûñ òàáó, åãåðäå ìàìàíäûºû áîëìàñà æ¢ìûñ òàáó қèûíäûºû, ¼ëåóìåòò³ê æàºäàéûíû¾ íàøàðëàóû ò.á.
Ê´ø³ï êåëóä³¾ ò¿ðë³ қèûíäûқòàðûíà  қàðàìàñòàí  ê´øò³ òîқòàòïàó êåðåê. ¯ê³ìåòò³¾ îñû ìàқñàòòà æ¿ðã³ç³ë³ï æàòқàí æ¢ìûñòàðû äà îðàëìàíäàðäû қîëäàó ìàқñàòûíäà æ¿ðã³ç³ëóäå. Øåò åëäåðäåã³ қàíäàñòàðûìûçäû ê´ø³ðóäåã³ ìàқñàòòû¾ á³ð³ îë ´ì³ð  ñ¿ð³ï æàòқàí õàëûққà ñ³¾³ñ³ï êåòó қàó³ï³. Ìûñàëºà: ¥çáåêñòàíäàºû қàçàқòàðäû¾ ê´ïø³ë³ã³í³¾ ´çáåê áîëûï æàçûëûï êåòó³.   Қàðæû қèûíûқòàðûíà áàéëàíûñòû îë åëäåã³ ìåêòåïòåðä³¾ æàáûëóû, Ñî¾ºû óàқûòòàºû åê³ åë àðàñûíäàºû ñàëқûíäûқòà åê³ åë àðàñûíäàºû ê´ø³-қîí ì¼ñåëåñ³í òåæåóäå. Îñû ì¼ñåëåëåðä³ øåøóäå  åê³ æàқòû êåë³ñ´çäåð æ¿ðã³ç³ëóäå. 
Қûòàé Ðåñïóáëèêàñûíû¾  áàòûñòû èãåðó ìàқñàòûíäà æ¿ðã³ç³ë³ï æàòқàí ñàÿñàòû ÿºíè қûòàéëàðäû¾ ñàíû àçäàó  áàòûñ àéìàºûí èãåðó á¢ë Áàòûñòû ìåêåí åòåò³í қàçàқ æ¼íå áàñқà ¢ëòòàðºà ò¿ðë³ қèûíäûқòàð ¼êåëóäå, ´éòêåí³ ñàíû ê´ï қûòàéëûқòàð   àç ñàíäû қàçàқòàðäû æ¼íå áàñқà ¢ëòòàðäû æ¢òûï æ³áåðó³ ì¿ìê³í. Ì³íå îñû æàºäàéëàðäû åñêåðå îòûðûï Қûòàéäàºû қàíäàñòàûìûçäû òåç àðàäà ê´ø³ð³ï àëó æîëäàðûí қàðàñòûðóûìûç êåðåê. Îñû åëäåðìåí қàòàð òàðûäàé øàøûëºàí қàíäàñòàðûìûçäû ê´ø³ð³ï ¼êåëå àëñàқ. Ïðåçèäåíò³ì³ç àéòқàíäàé 2020 æûëû Қàçàқñòàíäàºû õàëûқòû¾ ñàíûí 20 ìëí àäàìºà æåòê³çóãå áîëàäû. Қàíäàñòàðûìûçäû ¼êåëó ´ç ðåñïóáëèêàñûíäà   ñàíû àç қàçàқ ¢ëòûíû¾ ê´áåþ³íå  ÿºíè ¿ëåñ ñàëìàºûíû¾ àðòóûíà ¼êåëåä³.
1990-2000 æûëäàðäàºû ñûðòқû ìèãðàöèÿ äèíàìèêàñû
Æûëäàð
Êåòóø³ëåð
 Êåëóø³ëåð 
Ê´ø³-қîí ñàëüäîñû(+,-)
1991
228473
170887
-57686
1992
317760
161499
-156261
1993
331007
111082
219025
1994
477068
70389
-406679
1995
309632
71137
-238495
1996
229412
53874
-175538
1997
299455
38067
-261388
1998
243663
35425
-126639
1999
162064
35425
-126639
2000
156800
33600
-123200
2001
143600
49300
-94300
 (àäàì åñåá³ìåí)
3-Êåñòå




2.3. Қàçàқñòàíäàºû äåìîãðàôèÿëûқ ñàÿñàò
1988 æûëäû¾ ê¿ç³íäå "Êàçàõñòàíñêàÿ ïðàâäà" ãàçåò³íå îñûíäàé òàқûðûïïåí ê´ïø³ë³êêå àðíàëºàí "Î ÷åì íå âåäàëè îáùåñòâîâåäû" äåãåí ºûëûìè ìàқàëà ¼ç³ðëåíä³. Îíäàºû ìàқñàò ¢ëòòûқ ðåñïóáëèêàíû¾ øûққàí ýòíîäåìîãðàôèÿëûқ òåã³íå áàëòà øàïқàí Қàçàқñòàíäàºû қàðàëû êåçå¾í³¾ қàñ³ðåò³í îðûñ ò³ëä³ îқûðìàíäàðºà æåòê³çó åä³. Á³ðàқ îíû¾ îðíûíà 1989 æûëäû¾ 14-17 қà¾òàðû àðàëûºûíäà ãàçåòò³¾ áåò³íäå ðåñìè ò¿ðäå ñ³ðåñêåí òàқûðûïïåí ïàðòèÿ òàðèõøûëàðûíû¾ ¿ëêåí ìàқàëàëàðû æàðèÿëàíäû. Îíäà Ãîëîùåêèíí³¾ қàñàқàíà ¢éûìäàñòûðºàí àøàðøûëûºû êåç³íäå қ¢ðáàí áîëºàíäàðäû¾ ñàíû ¼äåé³ åê³ åñåäåé àçàéòûëûï ê´ðñåò³ëä³. Áûëàéøà àéòқàíäà îðòàëûқ ïàðòîêðàòèÿ ´ê³ë³í³¾ қàçàқ õàëқûíû¾ àëäûíäàºû àóûð êåø³ð³ëìåñ ê¿í¼ñ³í åê³ åñåäåí àðòûқ "æå¾³ëäåòò³" äåãåí ñ´ç.
Ì¢íäàé ¿ëêåí "ºûëûìè îºàøòûқòû" ÑÎÊÏ òàðèõøûëàðû äåìîãðàôèÿëûқ çåðòòåó ¼ä³ñ³í á³ëìåãåíä³êòåí ºàíà æ³áåðãåí äåó øûíäûққà æàíàñïàéäû. Ñåáåá³, îëàð á¢äàí äà, қàç³ðã³ êåçå¾í³¾ ´ç³íäå äå Қàçàқñòàíäàºû àøàðøûëûқ æûëäàðûíäà 2,5 ìèëëèîí àäàìíû¾ (îíû¾ 2,3 ìèëëèîíû òåê қàçàқòàð) æàçûқñûçäàí қûðûëóûíà ñåáåïêåð áîëºàí ñîë êåçäåã³ ÂÊÏ (á)-íû¾ ´ëêåë³ê ïàðòèÿ ¢éûìû ìåí Îðòàëûқ êîìèòåòò³¾ ê³í¼ñ³í åíä³ æàñûðà àëìàñà äà, қàëàéäà "æå¾³ëäåòóãå" òûðûñûï êåëãåí áîëàòûí. Ò³ïò³, ïàðòèÿ òàðèõøûëàðû ºûëûìè-ñàíàқ (ñòàòèñòèêà) åñåá³í àéëàêåðë³êïåí ¼äåé³ á¢ðìàëàï, ¼ì³ðø³ëä³êïåí àñûºûñ æ¿ðã³ç³ëãåí ñàÿñè-¼ëåóìåòò³ê íàóқàí êåç³íäåã³ àäàì øûºûíûí åê³ åñå ò´ìåíäåò³ï ê´ðñåòóãå òûðûñòû. Îëàð æàðèÿëûëûққà äåé³í  îñûíäàé ïàðòèÿ æîëûí ä¼ð³ïòåóãå ¼áäåí ìàøûқòàíºàí қîëæàóëûқ ºàëûìäàð òîáûí қ¢ðàäû.
Êåé³íã³ êåçäå ³çäåí³ìïàç æàñ çåðòòåóø³ëåð³ì³çä³¾ (£.ªàëèåâ, Ò.Îìàðáåêîâ, Ì.Қîéãåëäèåâ ò.á.) àðқàñûíäà ê´ïòåãåí àðõèâ äåðåêòåð³ òàáûëäû. Îë äåðåêòåð áîéûíøà á³çä³¾ á¢ðûíºû ºûëûìè äåìîãðàôèÿëûқ òàëäàóëàðûìûç ðàñқà øûқòû. Ìûñàëû, 1924 æûëºû áîëæàì áîéûíøà 1932 æûëû Қàçàқñòàíäàºû àóûë-ñåëî õàëқûíû¾ ñàíû 4,2 ìèëëèîí àäàì áîëóºà òè³ñ åä³. Àë 1933 æûëäû¾ îðòàñûíäà æ¿ðã³çãåí ðåñìè ñûíàққà ðåñïóáëèêà áàñøûëàðû қàíøà қîñûï æàçóºà òûðûñûï, ´ëãåí àäàìäàðäû¾ ñàíûí àçàéòқûñû êåëãåí³ìåí, àóûëäûқ æåðäå ò³ð³ қàëºàí àäàìäàðäû¾ ñàíûí 1,5 ìèëëèîííàí àñûðà àëìàäû. Қàçàқñòàíäà àøàðøûëûқòàí 2,54 ìèëëèîí àäàì ´ëä³ äåãåí äåðåê øûíäûққà ´òå æàқûíäàéäû. 1926 æûëºû õàëûқ ñàíàºûíàí êåé³í қ¢ðáàí áîëºàí àäàìäàðäû¾ ñàíûí 1937 æûëºà äåé³í қàëïûíà êåëò³ðå àëìàºàí қàçàқñòàíäûқ ò´ðò ¢ëò òóðàëû ìûíàäàé äåðåêòåð êåëò³ðóãå áîëàäû. 1926-1937 æ.æ. қàçàқòàð - 3,627,6 ìû¾íàí-2,181,5 ìû¾ºà äåé³í, óêðàèíäàð-860,2 ìû¾íàí- 549,6 ìû¾ºà äåé³í, ¢éºûðëàð-63,4 ìû¾íàí- 33,4 ìû¾ºà äåé³í ´çáåêòåð 129,4 ìû¾íàí -110,0 ìû¾ºà äåé³í êåì³ï êåòò³.
Àë áàñқà ¢ëòòàðºà êåëåò³í áîëñàқ (îðûñ, íåì³ñ, òàòàð, áåëîðóñü), îëàð àøàðøûëûқòàí êåé³í қà¾ûðàï áîñ қàëºàí қàçàқ æåð³íå ê¿øòåï қîíûñòàíäûðûëäû. Ñ´éò³ï, á¢ðûíºû îëқûëûқòàðûíû¾    îðíûí òîëòûðûï қàíà  қîéìàé, êåë³ìñåêòåðä³¾ ñàíû îíàí ñàéûí қàóëàï ´ñå ò¿ñò³. Àëàéäà, á³çä³¾ қîºàìòàíóøû ºàëûìäàðûìûç ê¿í³ á¿ã³íãå äåé³í îðòàëûқòû¾ "åð³êò³  êîëëåêòèâòåíä³ðó", "æåäåë èíäóñòðèÿëàíäûðó" ñàÿñàòûíû¾ êåñ³ð³íåí Қàçàқñòàííû¾ áàéûðºû õàëқûíû¾ ì¿ëäåì àçøûëûққà àéíàëºàíäûºûí ò¿ñ³íã³ëåð³ êåëìåä³.
Ñòàëèí ìåí Ãîëîùåêèí á³ð õàëûқòû қûðûï-æîéûï қ¢ðòó àðқûëû åê³íø³ õàëûқòû¾ ´ðêåíäåó³íå àøûқòàí-àøûқ æîë àøòû. Ñîíû¾ á³ð ìûñàëû, қàçàқòû¾ ìàëûí êîíôèñêåëåï, á¿ê³ë Îðòà Àçèÿíû îòûðûқøû ò¢ðàқòû åã³ñ àëқàáûíà àéíàëäûðó áîëûï òàáûëàäû.
Қîðûòà àéòқàíäà á³ðқàòàð қîºàìòàíóøû ºàëûìäàðûìûç Ãîëîùåêèíä³ê ãåíîöèä-¼ì³ðø³ë ç¢ëìàòòû¾ çàðäàáûíàí ê¿í³ á¿ã³íãå äåé³í қàçàқ õàëқûíû¾ ¢ëòòûқ äàìóû äåìîãðàôèÿëûқ äåòåðìåíèçì, ÿºíè ñàíºà ò¼óåëä³ë³ê æàºäàéûíäà қàëûï қîéºàíûí ´ç ìàқàëàëàðûíäà ä¢ðûñ ¢ºûíà àëìàºàí. Ñîë äåìîãðàôèÿëûқ ê³ð³ïò³êò³ æå¾³ï, äåðòò³ æàçáàéûíøà қàçàқòû ¢øïàққà øûºàðà àëìàéìûç. Қàçàқñòàí Ðåñïóáëèêàñûíû¾ æàí-æàқòû äàìóû äåìîãðàôèÿëûқ äåòåðìåíèçì æàºäàéûíäà ò¢ð.
Қàçàқñòàíäàºû åðëåð ìåí ¼éåëäåð ñàíû ñàëûñòûðìàëû ò¿ðäå òå¾ ä¼ðåæåäå. Åð áàëàëàðäû¾ ä¿íèåãå êåëó³ áàñûì áîëºàíûìåí, ¼éåëäåð ñàíû 30-34 æàñòàí áàñòàï àéòàðëûқòàé ê´áåéåä³, 60-69 æàñòà á³ð æàðûì åñå, 70 æàñòà 3 åñå àðòàäû. Ò¢òàñòàé àëìàºàíäà, ðåñïóáëèêàäà ¼éåëäåð ñàíû åðëåðäåí áàñûì.
Қàçàқ õàëқû æàñ ¢ëòқà æàòàäû. Îíû¾ æàñ àéûðûìäûқ қ¢ðûëûìûíäà 9 æàñқà äåé³íã³ áàëàëàð 22,0 %, àë ò¢òàñòàé àëºàíäà, 19 æàñқà äåé³íã³ æàñòàð 43,9 %; 60 æ¼íå îäàí æîºàðû æàñòàºû ò¢ðºûíäàð ¿ëåñ³-6,1%. Îðòàøà àðèôìåòèêàëûқ æàñ íåá¼ð³ 25 æàñ. Áàñқàøà àéòқàíäà, қàçàқ õàëқûíû¾ áàñûì á´ë³ã³-áàëàëàð ìåí æàñòàð.
Қàçàқñòàí ò¢ðºûíäàðûíû¾ áåé³ìä³ë³ê èíäåêñ³ æ¼íå ñàóàòòûëûқ ê´ðñåòê³ø³ ´òå áè³ê äå¾ãåéäå. Ìûñàëû, 1990-1991 îқó æûëû Қàçàқñòàíäàºû 55 æîºàðû îқó îðíûíû¾ ñàíû 163-êå, àë îíäàºû îқèòûíäàð ñàíû 365,4 ìû¾ àäàìºà æåòò³.
Ñî¾ºû îíæûëäûқòà æåðã³ë³êò³ ò¢ðºûíäàðäû¾ á³ë³ì àëóûíäà ñåðï³ë³ñ ïàéäà áîëäû. £ðá³ð 1000 àäàìíû¾ 126-ñû æîºàðû á³ë³ìä³. £ñ³ðåñå, ñòóäåíòòåð ñàíûíû¾ қàçàқ æàñòàðû åñåá³íåí ê¿ðò ´ñó³ 90-æûëäàðäû¾ áàñûíàí áàñòàëäû. Қàç³ðã³ êåçäå æîºàðû îқó îðûíäàðûíäàºû қàçàқ  ñòóäåíòòåð  ñàíû ò¢ðàқòàíûï êåëåä³. Á¢ë ê¿íäå îëàðäû¾ æîºàðû îқó îðûíäàðûíäàºû ¿ëåñ³ 67 %, á¢äàí æîºàðû ´ñó³ îíøà ê´ï åìåñ.
Қàçàқñòàí ò¢ðºûíäàðû á³ë³ì³í³¾ æîºàðû äå¾ãåé³, á³ð æàºûíàí, å¾áåêêå îðíàëàñòûðóäû¾ øåêòåóë³ ì¿ìê³íä³ã³í, åê³íø³ æàºûíàí, á¼ñåêåëåñò³êò³         òóäûðûï, õàëûқ øàðóàøûëûºûíäà æ¢ìûñ ³ñòåéò³í ìàìàíäàðäû¾ ê¼ñ³ïò³ê äå¾ãåé³í³¾ ê´òåð³ëó³íå ûқïàë åòò³. Ýêîíîìèêà ñàëàñûíäà å¾áåê åòåò³íäåð àðàñûíäàºû æîºàðû æ¼íå îðòà àðíàóëû á³ë³ìä³ëåð ¿ëåñ³ àéòàðëûқòàé ´ñò³: åãåð 1989 æ. 1000 àäàìºà øàққàíäà æîºàðû á³ë³ìä³ëåð ñàíû îðòà åñåïïåí 130 àäàì áîëºàí áîëñà, 1999 æ. - 212; îðòà àðíàóëû á³ë³ìä³ëåð òè³ñ³íøå 234 æ¼íå 296 áîëäû. Òåê îðòà íåìåñå òîëûқ åìåñ îðòà á³ë³ììåí å¾áåê åòåò³íäåð ñàíû á³ð æàðûì åñå àçàéäû.
Қàç³ðã³ êåçäå ìåìëåêåòò³ê æàëïû á³ë³ì áåðåò³í ìåêòåïòåðäå 3101,4 ìû¾ îқóøû îқèäû, îëàðäû¾ 1661,3 ìû¾û àóûëäûқ æåðëåðäå á³ë³ì àëóäà.
1997 æ. ðåñïóáëèêàäàºû æàëïû á³ë³ì áåðåò³í æåêå ìåíø³ê (ìåìëåêåòò³ê åìåñ) ìåêòåï ñàíû 124 áîëäû, îíäà 13,5 ìû¾ îқóøû îқèäû.
Қàç³ðã³ êåçäå Қàçàқñòàíäà 3455 ìåêòåï ìåìëåêåòò³ê ò³ëäå æ¢ìûñ ³ñòåéä³. Îíäà 1530,1 ìû¾ îқóøû îқèäû. Ñîíûìåí á³ðãå 2522 ñàáàқ îðûñ ò³ë³íäå æ¿ðã³ç³ëåò³í ìåêòåï (1461,4 ìû¾ îқóøû); 78 ´çáåê (77,2 ìû¾ îқóøû); 14 ¢éºûð (22,3 ìû¾ îқóøû); 3 ò¼æ³ê (2,5 ìû¾ îқóøû); 1 óêðàèí (0,1 ìû¾ îқóøû) ò³ëäåð³íäå ñàáàқ æ¿ðã³ç³ëåò³í ìåêòåïòåð æ¼íå àðàëàñ ò³ëäå îқûòàòûí 2112 ìåêòåï áàð.
Қàçàқñòàí ¿ø³í òàáèºè ´ñ³ì ò¢ðºûíäàð ñàíû ´ñó³í³¾ íåã³çã³ ê´ç³ áîëûï òàáûëàäû.
Òàáèºè ´ñ³ì қàçàқ õàëқû ´ñ³ì³í³¾ áàñòû ôàêòîðû áîëûï қàëà áåðåä³. Ìûñàëû, қàçàқòàðäû¾ òàáèºè î¾ ´ñ³ì³ 1989 æ. Қàçàқñòàí ò¢ðºûíäàðûíàí á¿ê³ë òàáèºè ´ñ³ì³í³¾ 63,5% -³í қ¢ðàºàí áîëñà, 1991æ.-72,4%, 1993æ.-88,2%, 1995 æ. -88,0 % áîëäû.
Îòáàñû қ¢ðàìûíà æàñàëºàí òàëäàó ê´ðñåòêåí³íäåé æ¢áàéëàðäû¾, ¼ñ³ðåñå æàñòàðäû¾ ¼ëåóìåòò³ê-á³ë³ì äå¾ãåé³ íåº¢ðëûì æîºàðû áîëºàí ñàéûí, ñîº¢ðëûì àç áàëàëû áîëóºà äåãåí ¢ìòûëûñ àéқûí áàéқàëàäû. £äåòòå îðòà àðíàóëû íåìåñå æîºàðû á³ë³ì³ áàð ¼éåëäåð òåê îòáàñûëûқ ì³íäåòòåðìåí øåêòåë³ï қàëìàé, ´çäåð³í³¾ æ¢áàéëàðûìåí òå¾ қ¢қûëû áîëóºà ûðûñàäû, ñîºàí îðàé ´íä³ð³ñ ñàëàñûíà ê´ï óàқûòûí æ³áåðåä³. Îëàð áîñ óàқûòòàðûíäà ´çäåð³í³¾ æ¢áàéëàðû ñèÿқòû æ¼íå øàìàëàðûíà қàðàé á³ë³ì àëóºà æ¼íå áàëàðëàðûíû¾ ä¢ðûñ äàìûï æåò³ëó³ ¿ø³í îëàðäû¾ ò¼ðáèåñ³íå ê´¾³ë á´ëóãå áàðûíøà òûðûñàäû.
Қàçàқñòàí ýêîíîìèêàñûíäàºû ´çãåð³ñòåð å¾áåê ðûíîãûíû¾ қàëûïòàñóûíà àéðûқøà ûқïàë åòò³. Ýêîíîìèêàëûқ ðåôîðìà æûëäàðû    ðåñïóáëèêàäà    æ¢ìûñ    ê¿ø³í    ïàéäàëàíóäû¾    æà¾à øàðòàðû àíûқòàëäû. Қàç³ðã³ êåçäå ýêîíîìèêà ñàëàñûíäà å¾áåê åòóø³ëåðãå àêöèîíåðë³ê  қîºàìäàðäà, ìåìëåêåòò³ê ê¼ñ³ïîðûíäàðäà (ìåêåìåëåðäå, ¢éûìäàðäà), ìåíø³ê ò¿ð³íå қàðàìàñòàí øàºûí æ¼íå á³ð³êêåí ¢éûìäàðäà, øàðóà қîæàëûºûíäà æ¢ìûñ ³ñòåéò³íäåð, ñîíäàé-àқ, æåêå å¾áåê қûçìåò³ìåí, æåêå қîñàëқû øàðóàøûëûқòàðäà æ¼íå æåêå àäàìäàðºà қûçìåò åòåò³í àäàìäàð æàòàäû.
Íàðûқòûқ ýêîíîìèêà áàðûñûíäà қîñûìøà æ¢ìûñ ³ñòåó ¿ðä³ñ³ êå¾ òàðàëà áàñòàäû. Қîºàìäà á³ðíåøå æ¢ìûñòû ¢øòàñòûðà øåêòåóñ³ç àòқàðó, æ¢ìûñòàðäû ¿éäå îðûíäàó, қîñûìøà òàáûñ ê´çäåð³í òàáó ìåí ³çäåñò³ðó ì¿ìê³íä³êòåð³ ïàéäà áîëäû.
Қîñûìøà æ¢ìûñ áàñòûëûқ, ¼ñ³ðåñå, øàºûí ê¼ñ³ïîðûíäàðäà êå¾ òàðàëºàí. Ì¼ñåëåí, 1997 æ. ì¢íäà 26,5 ìû¾ àäàì íåìåñå áàðëûқ æ¢ìûñ ³ñòåóø³ëåðä³¾ 12%-³, åñåïò³ æûëäû¾ қà¾òàð-ìàóñûì àéëàðûíäà 23 ìû¾íàí àñòàì àäàì íåìåñå 11%-³ øàðò áîéûíøà æ¼íå қîñàðëû æ¢ìûñ ³ñòåãåí.
Қàç³ðã³ óàқûòòà қîºàìäà å¾ àëäûìåí ìåíø³ê íûñàíûíû¾ ´çãåðó³ ìåí å¾áåê ¢æûìäàðû ì¿øåëåð³í³¾ ìåíø³ê қàòûíàñòàðûíà қàòûñóûíà áàéëàíûñòû æà¾à å¾áåê қàòûíàñòàðû қàëûïòàñûï äàìûï êåëåä³.
Ðåñïóáëèêàäà æ¢ìûñøû ê¿ø³í қàéòà á´ëó ¿ðä³ñ³ æ¿ðóäå, ÿºíè, "æàëäàìàëû æ¢ìûñøûëàðäû¾" ñàíû àçàéûï, ´ç³í³¾ æåêå ³ñ³íäå (æàëäàíáàé æ¢ìûñ ³ñòåéò³í) қûçìåò àòқàðàòûí íåìåñå äåðáåñ æ¢ìûñ ³ñòåéò³í àäàìäàð ñàíû àðòóäà. Ì¼ñåëåí, 1995-1999 æ.æ. àðàëûºûíäà á¢ë êàòåãîðèÿíû¾ ñàíû 2,5 åñå ´ñêåí, åãåð 1995 æ. îëàð å¾áåê қîðëàðûíû¾ 11,7% -³í қ¢ðàñà, 1999 æ. 3 1,9 %-êå æåòêåí.
¡ëòòûқ áàéëûқ äåãåíiìiç àäàì êàïèòàëû, òàáèºè êàïèòàë æ¼íå қàðæû êàïèòàëû äåï àòàëàòûí ¿ø қ¢ðàìäàñ ä¿íèåäåí ò¢ðàòûíû  æàëïû æ¢ðòқà áåëãiëi. Êå¾åñòiê êåçå¾äå å¾áåê ðåñóñòàðûí ¢äàéû äàìûòóºà íàçàð àóäàðûëûï, àқøàíû àÿºàí æîқ. Êåç êåëãåí ìåìëåêåòòi¾ ò¢ðàқòû äàìóû  ýêîíîìèêàíû¾ äàìóû ìåí àäàì àäàì äàìóûíû¾ àðàñûíäàºû  òå¾åñòiðiëói àқûëºà қîíûìäûëûºû ìåí àéқûíäàëàäû.
    Бiздiѕ елiмiзде адам јулетiнiѕ дамуыныѕ индексi бойынша  дїние жїзiнде 76 орында болды, ал 2005 жылєы индексi бойынша  бiз 61 орынєа тўрақтадық. Президентiмiздiѕ  биылєы жылєы жолдауы бойынша  елiмiз дамыєын 50 мемлекеттiѕ қатарына  қосылуы тиiстi. Бўл жетiстiкке жету мына їш компоненттентке байланысты: бiрiншiден ґмiрiнiѕ орташа ўзақтыєыныѕ кґрсеткiшiнен; екiншiден бiлiмдiлiктіѕ деѕгейiнiѕ кґрсеткiшiнен; їшiншiден халықтыѕ жан басына шаққандаєы ЖlҐ кґрсеткiшiне байланысты. Егер ґмiрдiѕ ўзақтыєы  деѕгейiнiѕ кґрсеткiшi жјне халықтыѕ жан басына шаққандаєы ЖlҐ кґрсеткiшiн алатын болсақ онда бiзде iргерiлеушiлiк бар, ал ґмiрдiѕ алдыѕєы орташа ўзақтыєы кґрсеткiшi бойынша кейбiр дамушы елдердiѕ ґзiнен де қалып келемiз. Осы проблеманы жалпы јлемдiк їрдiс призмасы арқылы талдау жасау жаѕа мыѕ жылдықтыѕ басында јрбiр елдiѕ демографиялық проблемасы негiзiнде дербес, олардыѕ ґзiндiк даму ерекшелiктерiне сай жїргiзiлуде.
      Ä¿íèå æ¿çiëiê áàíêòû¾ áîëæàìû áîéûíøà  ¼ëåì õàëқûíû¾ ñàíû 2030 æûëºà қàðàé 8,5 ìèëëèàðä àäàìºà ´ñåäi. Øåò åëäåðäi¾ ºàëûìäàðû àòàï ê´ðñåòêåíäåé  Ä¿íèå æ¿çiëiê áàíêòû¾ á¢ë áîëæàìûíäàºû қîðқûòàòûí ì¼ñåëå- ¼ëåì õàëûқòàðûíû¾ ñàíûíû¾ àéòàðëûқòàé ´ñói åìåñ,  æîºàðûäà àéòûëºàí 8,5 ìèëëèàðä àäàìíû¾ 2 ìèëëèàðäû ê¿íäiê òàáûñû 2 äîëëàðäàí àñïàéòûí  åëäå òóûëóû åäi. Á¢ë àðçàí æ¢ìûñ ê¿øiíi¾ äàìûºàí åëäåðãå àºûëóûíà ¼êåëiï ñîқòûðàäû. Á¢ë ¼ëåìäå äåìîãðàôèÿëûқ, ýêîëîãèÿëûқ, æ¢ìûññûçäûқ äå¾ãåéiíi¾ ´ñóiíå ¼êåëiï ñîқòûðàäû  
Қàçàқñòàí àóìàºû æ´íiíåí ä¿íèå æ¿çiíäåãi  àñà iði åëäåðäi¾ îíäûºûíà êiðåäi, àë õàëқûíû¾ ñàíû æ´íiíåí øàºûí åëäåðäi¾ ñàíàòûíà æàòàäû. 2003 æûëºû áiðiíøi қà¾òàðäàºû æàºäàé áîéûíøà õàëûқòû¾ ñàíû—15000000 àäàìºà æåòòi, àë õàëûқòû¾ òûºûçäûºû áið øàðøû øàқûðûìºà íåáàðû 5,4 àäàìíàí ºàíà êåëåäi.
       Àéòàðëûқòàé ¢çàқ êåçå¾ iøiíäå ,1960 æûëäàðäàí áàñòàï, Қàçàқñòàííû¾ äåìîãðàôèÿëûқ äàìó ò¢ðàқòûëûºûìåí, õàëûқ ñàíûíû¾  æîºàðû ´ñóiìåí ñèïàòòàëäû. 1992 æûëû ðåñïóáëèêàäàºû õàëûқòû¾ ñàíû å¾ æîºàðºû äå¾ãåéãå æåòiï 16 ìèëëèîí 452 ìû¾ àäàìºà æåòòi. Àëàéäà ñî¾ºû æûëäàðäà ìåìëåêåòiìiçäi¾ äåìîãðàôèÿëûқ äàìóûíäà êåëå¾ñiç ¿ðäiñ áàéқàëóäà.
     Òåê ñî¾ºû ñàíàқ êåçå¾i àðàëûºûíäà (1989-1999ææ) Қàçàқñòàí õàëқûíû¾ ñàíû 1 ìèëëèîí 246 ìû¾ àäàìºà àçàéäû. Қàçàқñòàí Ðåñïóáëèêàñûíû¾ ñòàòèñòèêà àãåíãòòiãiíi¾ äåðåêòåði áîéûíøà  1991 æûëìåí ñàëûñòûðºàíäà 2002 æûëû õàëûқ ñàíûíû¾ àéûðìàøûëûºû 1 ìèëëèîí 495,7 ìû¾ àäàì áîëäû.
Åãåìåíäiêêå қîë æåòêiçó  қîºàìäû äåìîêðàòèÿëàíäûðó  æ¼íå åëiìiçäi¾ ´ìiðiíi¾ ¼ð ò¿ðëi ñàëàðûíäà  ðåôîðìàëàðäû¾ áàñòàëóû äåìîãðàèÿëûқ àқóàëäû¾ ñàÿñè ôàêòîð ûқïàëûíäà áîëóûíà  ñåáåïøi áîëäû.  Îíû¾ äåìîãðàôèÿëûқ àқóàëºà ûқïàëû, àòàï àéқàíäà, åðêií êiðiï-øûºó, ¼ðò¿ðëi ¿êiìåò àðàëûқ êåëiñiìäåð Қàçàқñòàííàí íåìiñòåðäi¾  æ¼íå áàñқà ¢ëòòàðäû¾  ´êiëäåðiíi¾ àéòàðëûқòàé ê´ï êåòiï қàëóûíà ûқïàë æàñàäû.
Åëiìiçäi¾ äåìîãðàôèÿëûқ àқóàëûíà ¼ëåóìåòòiê-ýêîíîìèêàëûқ ôàêòîðëàð òîáûäà àéòàðëûқòàé ûºïàë åòòi. Á¢ºàí, áiðiíøi êåçåêòå, ìàòåðèàëäûқ  ¼ë-àóқàò, äåíñàóëûқ ñàқòàó æ¼íå áiëiì áåðó äå¾ãåéií æàòқûçºàí æ´í. æ¢ìûññûçäûқ ñàëäàðûíàí  ò¢ðìûñ äå¾ãåéiíi¾ ò´ìåíäåói, òiðøiëiê åòóãå қàæåòòi ìàòåðèàëäûқ қàðàæàòòû¾ àçàþû, åëäåãi äåìîãðàôèÿëûқ àõóàëºà àéòàðëûқòàé ¼ñåð åòòi, ñî¾ºû æûëäàð iøiíäå áàëà òóóäû¾ àçàþû,  ´ëiìíi¾ ê´áåþi æ¼íå õàëûқòû¾   ê´øi–қîí æàºäàéûìåí êåòiï қàëó қîëàéñûç äåï áàºàëàíûï îòûð.
 Áàëà òóó ê´ðñåòêiøiíå íåêå îòáàñû қàòûíàñû ê¿øòi ¼ñåð åòåäi. Ñòàòèñòèêà äåðåêòåði íåêåíãå ò¢ðó àçàéûï áàðà æàòқàíûí ê´ðñåòåäi. Ìûñàëû 1990 æûëû íåêå қèþ ñàíû 164 ìû¾ áîëºàí áîëñà, àë 2002 æûëû 99 ìû¾ áîëûï åäàóið àçàéäû.
Àæûðàñó ñàíû äà ê´ï áîëûï îòûð, 2002 æûëû îíû¾ ñàíû 31200 áîëäû. Å¾ ê´ï àæûðàñó қàëàëàðäà òiðêåëãåí, á¢ë îðàéäà  åðëi-çàéûïòûëàðäû¾ åêåóiäå ´ñiï-´íåòií æàñòàºûëàð, ì¢íû¾ ´çi áàëà òóóäû¾ ´ñóiíå òåðiñ ¼ñåðií òèãiçóäå.
Áàëà òóóäû¾ øûðқàó øû¾û 1987 æûëºà òóðà êåëåäi, îë æûëû 417000 ñ¼áè ä¿íèåãå êåëäi íåìåñå 1000 àäàìºà 25,7 –äåí êåëåäi. 1999 æûëû ÕÕ ºàñûðäû¾ ñî¾ºû 10 æûëûíäà áàëà òóóäû¾  å¾ ò´ìåíãi äå¾ãåéi áàéқàëäû., Áàëà òóó êîýôèöåíòi 1000 àäàìºà 8,2 äàí 10,1-ãå ´ñòi.(2002 æûëû-10,2)
Қàçàқñòàíäà òàáèºè ´ñiì қàðқûíäû ò´ìåíäåói áàéқàëàäû. Ñî¾ºû æûëäàðäà íåêåãå ò¢ðó æàñû åä¼óið ¢ëºàéäû. Îñû æàºäàéëàðäû¾ áàðëûºû òàáèºè ´ñiìäi òåæåéäi.
 Áàëà òóóäû¾ àçàþû æ¼íå ´ëiìíi¾ ê´áåþiíi¾ ñàëäàðûíàí ñî¾ºû 12 æûëäà (1990-2002æ.æ.) õàëûқòû¾ òàáèºè ´ñiìi 3 åñå àçàéûï êåòòi.
Õàëûқòû¾ æûíûñû áîéûíøà қ¢ðûëûìû íåãiçiíåí äåìîãðàôèÿëûқ íåìåñå ¼ëåóìåòòiê-ýêîíîìèêàëûқ ôàêòîðëàðäû¾   ¼ñåði ìåí қàëûïòàñàäû. Қàçàқñòàíäà æûíûñòûқ àðàқàòûíàñ ¼éåëäåð ¿ëåñiíi¾ àçäàºàí áàñûìäûëûºû ìåí қàëûïòàñûï îòûð.
Қàçàқñòàí Ðåñïóáëèêàñûíû¾ áiðiíø³ ¢ëòòûқ ñàíàºûíû¾ қîðòûíäûñû ðåñïóáëèêàäà á¢ðûíºûøà ¼éåëäåð  ñàíûíû¾  åðêåêòåð ñàíûíàí  áàñûìäûºû æ¼íå 77751343 ¼éåë áàð íåìåñå  îëàð õàëûқòû¾  51,8  ïàéûçû åêåíäiãií ê´ðñåòåäi. 2002 æûëû ðåñïóáëèêàäà ´ìiðäi¾ îðòàøà ¢çàқòûºû 65,5 æàñ áîëäû. Á¢ë ê´ðñåòêiø åðêåêòåð ¢øií-59,5æàñ, ¼éåëäåð ¿øií 71,3 æàñ, ÿºíè åðêåêòåð  ¼éåëäåðãå қàðàºàíäà  îíáið æàðûì æàñ êåì æàñàéäû. Á¢ë ´ëiì äå¾ãåéiíi¾ æîºàðûëûºûí ê´ðñåòåäi. Àë Қàçàқñòàí Ðåñïóáëèêàñûíäà ´ëiìíi¾ ê´ïòiãiíå åðêåêòåð ´ëiìiíi¾ ê´ðñåòêiøiíi¾ æîºàðûëûºû ñåáåïøi áîëûï îòûð, ¼éåëäåðäi¾ ´ëiìiíå  қàðàºàíäà åðêåêòåð ´ëiìi  æàðàқàòòàíó, óëàíó,  æàçàòàéûì æàºäàé ñàëäàðûíàí 4,9 åñå, òûíûñ îðãàíäàðû àóðóëàðûíàí 3,9 åñå,  қàí àéíàëûñû æ¿éåñi àóðóëàðûíàí 1,4 åñå ê´ï, Å¾áåêêå қàáiëåòòi æàñòà  қàéòûñ áîëºàí åðêåêòåð ´ë³ìi ñåáåáiíi¾  80 ïàéûçû  îñû ê´ðñåòêiøòåðiíi¾ ¿ëåñiíå òèåäi, Êiñi қîëûíàí ´ëó ñåáåïòåði æ´íiíåí Қàçàқñòàí Åóðîïàäà, Îðòàëûқ Àçèÿ àéìàºûíäà (Ðåñåéäåí êåéií) 2-îðûíäà , ñûðòқû æàºäàéëàðìåí óëàíóäàí 3-îðûíäà. ´çií-´çi ´ëòiðó ñåáåïòåði áîéûíøà  ´ëiì ê´ðñåòêiøi  æîºàðû. Ñîíäûқòàí áiçäi¾ õàëûқòû¾ òåêòiê қîðûí ñàқòàó, îíû¾ iøiíäå åðêåêòåðäi¾  äåíñàóëûºûíà åðåêøå íàçàð àóäàðó ìåìëåêåòiìiçäi¾  áiðiíøi ä¼ðåæåëi ìiíäåòi áîëìàқ. Îíû¾ ¿ñòiíå áiçäi¾ åðêåêòåð  äàìóøû åëäåðäåãi åðêåêòåðãå қàðàºàíäà 3 æàñ, äàìûºàí åëäåðãå қàðàºàíäà 11 æàñ êåì ´ìið ñ¿ðåäi.
Àíà ´ëiìi äå àëà¾äàóøûëûқ òóºûçàäû. Ä¿íèå æ¿çiíi¾ äåíñàóëûқ ñàқòàó ¢éûìûíû¾ àíûқòàóû  áîéûíøà  àíà ´ëiìi äåãåíiìiç—¼éåëäåðäi¾ æ¿êòiëiê êåçå¾iíäåãi íåìåñå қàíäàéäà áið ñåáåïïåí  æ¿êòiëiêòåí êåéiíãi  42 ê¿ííåí ñî¾ қàéòûñ áîëóû. Àíà ´ëiìiíi¾ äå¾ãåéi Қàçàқñòàíäà  1999 æûëû 10000  òiði òóºàííû¾ 105-i ´ë³ áîëäû. Á¢ë ê´ðñåòêiø ´òêåí æûëìåí ñàëûñòûðºàíäà áiðøàìà  àçàéºàíûìåí ¼ëiäå æîºàðû қàëïûíäà қàëûï îòûð. Æ¿êòiëiê ïåí áàëà òóó àóðóûíû¾ àñқûíóû àíà ´ëiìiíi¾  íåãiçãi ñåáåáiíå  àéíàëäû, îë áàðëûқ ´ëiìíi¾ 29 ïàéûçû. Қàçàқñòàíäà àáîðò æàñàòó ñàíû Åóðî Îäàқ åëäåðiíåíäåãiäåí  îðòàøà àëºàíäà  ¿ø åñå ê´ï.
Ñ¼áèëåð ´ëiìiíi¾ êîýôèöèåíòi 1996 æûëºû 25,4 òåí-2002 æûëºû 17-ãå åä¸óið àçàéäû. Ñîíûìåí қàòàð  áiðқàòàð îáëûñòàðäà  ñ¼áèëåð ´ëiìi  îðòàøà ðåñïóáëèàëûқ  äå¾ãåéäåí àñûï êåòåòií  äå¾ãåéäå áîëûï îòûð.  Íåº¢ðëûì àëà¾äàòàòûí æàºäàé  Қûçûëîðäà (24,1), Ïàâëîäàðäà (21,5), Ìà¾ºûñòàóäà (21,0) îáëûñòàðûíäà қàëûïòàñóûíäà  á¢ë ìåäèöèíàëûқ æ¼íå  ¼ëåóìåòòiê  қàìòàìàññûç åòóäi¾, ¼ñiðåñå àóûëäûқ æåðëåðäå æåòêiëiêñiç äå¾ãåéi æàºäàéûíäà áàëà òóóäû¾ ê´ïòiãiìåí áàéëàíûñòà.  Ñàëûñòûðìàëû ò¿ðäå  ñ¼áèëåð ´ëiìiíi¾ àçäûºû áàéқàëûï îòûðºàí  Àëìàòû îáëûñûíäà, ä¿íèåãå êåëãåí ¼ðáið ìû¾ ñ¼áèäi¾  áið æàñ êåçiíäå 11,3-i, Àқìîëà îáëûñûíäà-12,9-û øåòiíåãåí. Ñ¼áèëåð ´ëiìiíi¾ ñåáåïòåðiíi¾ iøiíäå  áàëà òóàòûí êåçå¾äå òóûíäàºàí æàºäàé 1-îðûíäà, òûíûñ îðãàíäàðû àóðóëàðû 2-îðûíäà, òóà áiòêåí   àíîìàëèÿ-3-îðûíäà.
Åëäå қàëûïòàñқàí äåìîãðàôèÿëûқ àқóàëºà  áàëà òóó, ´ëiì, òàáèºò ´ñiì, íåêå æ¼íå àæûðàñó ñèÿқòû äåìîãðàôÿëûқ  ôàêòîðëàð ºàíà åìåñ, ÊÑÐÎ òàðàºàííàí êåéií æàíäàíà ò¿ñêåí  ê´øi-қîí ïðîöåñi åëåóëi  ¼ñåð åòåäi.
Ê´øi-қîí    қîçºàëûñûíû¾ øûðқàó øû¾û –ðåñïóáëèêàäà 480,8 ìû¾ àäàì ê´øiï êåòiï íåáàðû 70,4 ìû¾  àäàì ê´øiï êåëãåí á¢ë 1994 æûëºû ñàíàқ áîéûíøà. 1995 æûëäàí áàñòàï ê´øi-қîí áåëñå¾äiãi á¼ñå¾äåé áàñòàäû, 1997 æûëäû¾  ´çiíäå ê´øi-қîí ñîëüäîñû-261,4 ìû¾ àäàì áîëñà, àë 2000 æûû á¢ë ê´ðñåòêiø—123,2 ìû¾ àäàìºà òå¾ áîëäû, 2001 æûë iøiíäå ê´øi-қîí ñàëüäîñû-94,249 ìû¾ àäàì áîëäû, á¢ë 2000 æûëìåí ñàëûñòûðºàíäà  28 591 ìû¾ àäàìºà àç.  Ýìèãðàíòòàð қ¢ðàìûíäà  ÒÌÄ øåãiíåí òûñ æåðëåðãå  êåòóøiëåð åä¼óið àçàéäû. Ê´øiï êåëóäå áàéûðºû åìåñ ¢ëòòàð  ´êiëäåði ñàíûíû¾ ê´áåþi áàéқàëäû. Õàëûқòû¾ ýìèãðàöèÿñû, áiðiíøiäåí õàëûқòû¾ æàëïû ñàíûí àçàéòàäû, åêiíøiäåí å¾áåê æ¼íå ãåíåðàòèâòiê ¼ëåóåòòi ò´ìåíäåòåäi.¥éòêåíi ýìèãðàöèÿºà êåòóøiëåðäi¾ ¿øòåí – åêiñi æàñ æ¼íå å¾áåê æàñûíäàºû қàáiëåòòi àäàìäàð. Ñîíäûқòàí äåìîãðàôèÿëûқ ïðîöåñòòåðäi äàìûòóäà ñûðòқû æ¼íå iøêi ê´øi-қîí øåøóøi ðîëü àòқàðàäû.
Ýìèíãðàíòàð ñàíû àçàéûï  êåëå æàòûð,  Қàçàқñòàííàí  ê´øiï êåòóøiëåð ñàíû 1994 æûëìåí ñàëûñòûðºàíäà 2002 æûëû 360,7 ìû¾ºà àçàéûï, îë 120,1 ìû¾ àäàì áîëäû. Ñûðқû ê´øi-қîííû¾  ìà¾ûçäû á´ëiãií  Қàçàқñòàííû¾  ãåîñàÿñè æ¼íå ýêîíîìèêàëûқ  æàºäàéûíàí òóûíäàºàí  ê´øiï êåëó қ¢ðàéäû.
 Åãåð ´òêåí æûëäàðäà ê´øiï-êåëóøiëåðäi¾ íåãiçãi ëåãi îðàëìàíäàð áîëñà, åíäi қàéòûï ê´øiï êåëóøiëåð (ðåýìèãðàíòòàð)  ê´áåéiï êåëåäi. 2002 æûëû ê´øiï êåëóøiëåð 57965 àäàì áîëñà , á¢ë ê´ðñåòêiø 2001 æûëìåí ñàëûñòûðºàíäà 8 ïàéûçºà ê´ï.
  Åëiìiçãå îðàëìàíäàðäû¾ êåëóií ðåòòåó æ¼íå îëàðäû îäàí ¼ði æàéëàñòûðó ìàқñàòûíäà æûë ñàéûí  ê´øiï êåëó  êâîòàñû áåêiòiëåäi.  Ïðåçèäåíòiìiçäi¾ æàðëûºû ìåí 2003 æûëºû 5 ìû¾ îòáàñûºà êâîòâà á´ëiíñå , 2004 æûëºà àðíàëºàí êâîòà 10000 îòáàñûºà, 2005 æûëû êâîòà 15 000 îòáàñûºà á´ëiíäi. Ê´øi-қîí ñàÿñàòûíû¾ ìà¾ûçäû àñïåêòiñi  áàðºàí ñàéûí æàíäàíûï, iøêi  ê´øi-қîíäû ðåòòåóãå áîëàäû. Àäàìäàð àóûëäûқ  æåðëåðäåí қàëàºà ê´øóäå, ýêîëîãèÿëûқ қîëàéñûç æåðëåðäåí қîëàéëû àéìàқòàðºà ê´øói  àðòóäà.
Ê´øó ¼ðêiìíi¾ ´ç ê¿øiìåí ìåìëåêåòòi¾ қîëäàóûíñûç æ¿ðiï æàòûð.
Õàëûқòû¾ ¼ñiðåñå æàñòàðäû¾ қàëàëàðºà қîíûñ àóäàðóû îëàðäû¾ ´ñiï-´íó æàºäàéûíû¾ êåëå¾ñiç ´çãåðiñòåðãå ¢øûðàóûíà àëûï êåëåäi. 
Äåìîãðàôèÿëûқ äàìóäà қàçiðãi ¿ðäiñ ñàқòàëºàí æàºäàéäà åëäi¾ қîðºàíûñ  қàáiëåòií æ¼íå ìåìëåêåòòiê қàóiïñiçäiãií  қàòàìàññûç åòóãå қàòåð ò´íåäi. 
Äåìîãðàôèÿëûқ ñàÿñàòòû¾ ê´êåé êåñòiëiãi-å¾ àëäûìåí, îíû¾ åëäi¾ ýêîíîìèêàñû  ìåí ¼ëåóìåòòiê ñàÿñè  қàóiïñiçäiãiíå ¼ñåð åòåòií àñà ìà¾ûçäû ôàêòîðëàðäû¾ áiði åêåíäiãiíäå  îíäà ìåìëåêåòi¾ қîºàìíû¾ æ¼íå àäàìíû¾ ´ìiðëiê ìà¾ûçäû ì¿äåëåði òûºûç àñòàñқàí. “Қàçàқñòàí 2030” ñòðàòåãèÿñûíäà ê¿øòi äåìîãðàôèÿëûқ ñàÿñàò åëiìiçäi¾ ¢ëòòûқ қàóiïñiçäiãiíi¾ áàñûì ä¼ðåæåñi äå¾ãåéiíäå ê´òåðiëäi.
Åëiìiçäi¾ ïðåçèäåíòi Í¢ðñ¢ëòàí Íàçàðáàåâòi¾ 2003 æûëºû æîëäàóûíäà 2015 æûëºà қàðàé Қàçàқñòàííû¾ õàëқûíû¾  ñàíûí 20 ìèëëèîíºà æåòêiçó ìiíäåòií қîéäû. Æîºàðûäà áàÿíäàëºàíäû íåãiçãå àëà îòûðûï Қàçàқñòàííû¾ äåìîãðàôèÿëûқ ñàÿñàòûíû¾  ïðåñïèêòèâàñûí қàëàé æàñàó êåðåê?  Äåìîãðàôèÿ ñàëàñûíäà, îíû¾ ñòðàòåãèÿëûқ  ìàқñàòòàðûí íåãiçãå àëà îòûðûï, қàíäàé ê´çқàðàñòû òà¾äàóûìûç êåðåê?
 Қàçàқñòàí Ðåñïóáëèêàñûíû¾ ê´øi-қîí æ¼íå äåìîãðàôèÿ æ´íiíäåãi  àãåíòòiãi ´çiíi¾ қ¢çûðåòiíäåãi æ¼íå ì¿ìêiíäiãi øåãiíäåãi äåìîãðàôèÿëûқ æ¼íå  ê´øi-қîí ñàÿñàòûíû¾ ê¿ðäåëi ïðîáëåìàñûí øåøó æ´íiíäå æ¢ìûñòàð æ¿ðãiçiëóå.
  Åëiìiçäå қàëûïòàñқàí äåìîãðàôèÿëûқ  àқóàë, äåìîãðàôèÿëûқ äàìó çà¾äû ò¢ðºûäàí  қàìòàìàññûç åòóäi òàëàï åòåäi.  Îñûºàí áàéëàíûñòû “Қàçàқñòàí Ðåñïóáëèêàñûíû¾ äåìîãðàôèÿëûқ  қàóiïñiçäiãi òóðàëû”   Çà¾ қàáûëäàºàí ä¢ðûñ áîëàð åäi. Îë åëiìiçäi¾ äåìîãðàôèÿëûқ қàóiïñiçäiãií қàìòàìàññûç åòóäi¾ қ¢қòûқ æ¼íå ¢éûìäûқ íåãiçií қàëûïòàñòûðàòûí åäi.
“Äåìîãðàôèÿëûқ қàóiïñiçäiê” äåãåí ¢ºûìäàºû ìåìëåêåò ïåí қîºàìíû¾ ¼ëåóìåòòiê-ýêîíîìèêàëûқ äàìóûíû¾ äåìîãðàôèÿëûқ қàòåðäåí қîðºàëóûíû¾ æàé ê¿éi äåï ò¿ñiíãåí  æ´í, á¢ë îðàéäà åëäi¾ äàìóû  îíû¾ äåìîãðàôèÿëûқ ì¿ääåñiíå ñ¼éêåñ қàìòàìàññûç åòiëåäi. 
Äåïîïóëÿöèÿ  õàëûқòû¾ қàðòàþû, ðåòòåëìåãåí ê´øi-қîí ïðîöåñòåði, îòáàñû èíñòèòóòûíû¾ àçûï òîçóû ñèÿқòû ûқòèìàë äåìîãðàôèÿëûқ қàóiïñiçäiãiíå ¼ñåð åòói æ¼íå ò¢ðàқòû äàìóûíà òåðiñ  ûқïàë åòó ì¢ìêií åêåíäiãií àòàï ê´ðñåòêåí æ´í.
Åëäåãi ´òå қîëàéñûç  äåìîãðàôèÿëûқ àõóàëäû åñêåðå îòûðûï, Қàçàқñòàí Ðåñïóáëèêàñûíû¾ Ê´øi-қîí æ¼íå Äåìîãðàôèÿ æ´íiíäå àãåíòòiãi Қàçàқñòàí  Ðåñïóáëèêàñûíû¾ Ìåìëåêåòòiê äåìîãðàôèÿëûқ ñàÿñàòûíû¾ ò¢æûðûìäàìàñûí  ¼çiðëåäi, Îíû Қàçàқñòàí Ðåñïóáëèêàñûíû¾  äåìîãðàôèÿëûқ àõóàëäû åñêåðå îòûðûï, Қàçàқñòàí Ðåñïóáëèêàñûíû¾  Ê´øi-қîí æ¼íå äåìîãðàôèÿëûқ àãåíòòiãi Қàçàқñòàí Ðåñïóáëèêàñûíû¾ Ìåìëåêåòòiê äåìãðàôèÿëûқ  ñàÿñàòûíû¾ ò¢æûðûìäàìàñûí ¼çiðëåäi. Îíû Қàçàқñòàí Ðåñïóáëèêàñûíû¾ ¿êiìåòi 2000 æûëºû  17 òàìûçäàºû  N1272 қàóëûñûìåí ìàқ¢ëäàäû.
        Á¢ðûí äåìîãðàèÿíû äàìûòó æ´í³íäåã³ ò¢æûðûìäàìàíû  äà, áàºäàðëàìàíû äà ³ñ-қèìûë æîñïàðûäà áîëìàºàí.  Ò¢æûðûìäàìà äåãåí³ì³ç- äåìîãðàôèÿëûқ äàìóäû¾  ºûëûìè íåã³çäåëãåí èäåîëîãèÿñû, îíäà äåìîãðàôèÿëûқ ïðîöåñòåðä³¾  ì¼í³ ìåí ìà¾ûçû , ¢ºûìû æ¼íå á³ð³¾ºàé ìåìëåêåòò³ê äåìîãðàôèÿëûқ ñàÿñàòòû қàëûïòàñòûðó àøûï ê´ðñåò³ëãåí .
Äåìîãðàôèÿëûқ ñàÿñàò ò¢æûðûìäàìàñû åëäåã³ àõóàëºà áàéëàíûñòû қàìòèäû æ¼íå äåìîãðàôèÿëûқ ñàÿñàòòû ³ñêå àñûðóäû¾ ´çàðà áàéëàíûñқàí ïðèíöèïòåð³í³¾ áàéëàíûñқàí áàñûìäûқòàðû íåã³çã³ áàºûò áîëûï òàáûëàäû. Á¢íäà åë³ì³çä³¾ қàç³ðã³ çàìàíºû  ãåîñàÿñè àқèқàòû åñêåð³ëå îòûðûï , äåìîãðàôèÿëûқ  ïðîöåñòåðä³ ðåòòåóä³¾ ìàқñàòòàðû ìåí ì³íäåòòåð³íå  íåã³çäåìå áåð³ëåä³.
Ò¢æûðûìäàìà íåã³ç³íäå Àãåíòò³ê Қàçàқñòàí Ðåñïóáëèêàñû Äåìîãðàôèÿëûқ äàìóûíû¾ 2001-2005 æûëäàðºà àðíàëºàí áàºäàðëàìàñû æ¿ðã³ç³ëä³. Îë Қàçàқñòàí Ðåñïóáëèêàñû ¿ê³ìåò³í³¾  2001 æûëºû 20 қàçàíäàºû N1380 қàóëûñûìåí áåê³ò³ëä³.
Àãåíòò³ê Қàçàқñòàí Ðåñïóáëèêàñûíû¾ Äåìîãðàôèÿëûқ æ¼íå ê´ø³-қîí äàìóûíû¾ 2004-2010 æûëäàðºà àðíàëºàí  áàºäàðëàìà æàñàäû.
Áàºäàðëàìàíû¾ íåã³çã³ ìàқñàòû-åë³ì³çäåã³  äåìîãðàôèÿëûқ  àқóàëäû ò¢ðàқòàíäûðó ìåí æàқñàðòó, åëä³¾ ìåìëåêåòò³ê  қàó³ïñ³çä³ã³í íûºàéòó,  ìåìëåòò³¾ á¢äàí ¼ð³  ¼ëåóìåòò³ê-ýêîíîìèêàëûқ  äàìóûí  àäàì ¼óëåò³ìåí қàìòàìàññûç åòó.
 Áàºäàðëàìàíû¾ ì³íäåò³ –äåìîãðàôèÿëûқ ïðîöåñòåðäåã³  êåëå¾ñ³ç ¿ðä³ñòåðä³ å¾ñåðó ¿ø³í êåøåíä³ øåø³ìäåðä³  ¼ç³ðëåóìåí ³ñêå àñûðó æ¼íå îñûíû¾ íåã³ç³íäå áàðëûқ äåìîãðàôèÿëûқ ê´ðñåòê³øòåðä³¾  î¾äû ´çãåð³ñòåð³íå қîë æåòê³çó. Á¢ëàð:
--Àíà ìåí áàëàíû қîðºàó, áàëà òóó ìåí îíû¾ ´ñó³í ò¢ðàқòàíäûðó;
--´ë³ìä³ àçàéòó, õàëûқòû¾ äåíñàóëûқ æàºäàéûí æàқñàðòó;
--îòáàñû èíñòèòóòûí íûºàéòó;
--á¢ðûíºû îòàíäàñòàðûìûçäû¾   åëãå îðàëûóûíà æ¼íå îëàðäû¾ áåé³ìäåëó³íå æ¼ðäåìäåñó. Қàçàñòàííû¾ қàç³ðã³ çàìàíºû äåìîãðàôèÿëûқ ñàÿñàòòû¾ ìàқñàòòàðûíû¾ ³ø³íäå õàëûқ ´ë³ì³í³¾ äå¾ãåé³í ò´ìåíäåòó, îíû¾  äåíñàóëûºûí æàқñàðòó, áàëàëàðäû¾ æ¼íå åðåñåêòåðä³¾  ´ì³ð ñ¿ðó қàá³ëåò³í қîëäàó , ´ì³ðä³¾ ¢çàқòûºûí àðòòûðó áàñûì ìàқñàòòàð äåï åñåïòåëóãå òè³ñ.
Äåìîãðàôèÿëûқ àқóàëäû æàқñàðòóäà  áàëà òóóäû ûíòàëàíäûðóäûœ åä¼ó³ð ìà¾ûçû çîð. Îñû ìàқñàòòà  Қàçàқñòàí Ðåñïóáëèêàñûíû¾  Äåìîãðàôèÿëûқ æ¼íå ê´ø³-қîí ñàÿñàòûíû¾ áàºäàðëàìàñûíäà ìûíàäàé  øàðàëàð ê´çäåëãåí:
Êåçå¾-êåçå¾³ ìåí  ýêîíîìèêàëûқ ûíòàëàíäûðóäû қîëäàíó àðқûëû áàëà òóóäû ´ñ³ðó:
--Áàëà òóûëºàí êåçäå 15 åñåëåíãåí  ÀÅÊ (àéëûқ åñåïò³ê ê´ðñåòê³ø) ì´ëøåð³íäå á³ð æîëºû æ¼ðäåìàқû ò´ëåó;
--Åê³íø³ áàëà òóûëºàí êåçäå-25 ÀÅÊ;
--¿ø³íø³ æ¼íå  îäàí êåé³íã³ áàëàëàð òóûëºàíäà-35 ÀÅÊ;
--áàëàíû ê¿ò³ï áàºóºà  á³ð æàðûì æûëºà äåé³íã³  æ¼ðäåìàқû-àéûíà ¿ø ÀÅÊ ì´ëøåð³íäå:
--æ¿êò³ ¼éåëäåðãå íåã³çã³ òàºàì ´í³ìäåð³í ñàòûï àëó ¿ø³í òîқñàí ñàéûíºû æ¼ðäåì àқû-åê³ å¾ ò´ìåíã³ æàëàқû ì´ëøåð³íäå;
--Åðòå æ¿êò³ë³ê ìåðç³ì³íäå åñåïêå ò¢ðºàíäàðºà á³ð æîëºû æ¼ðäåìàқû-å¾ ò´ìåíã³ æàëàқû ì´ëøåð³íäå;
--¿ø æºíå îäàí ê´ï áàëàñû áàð  ¼éåëäåðãå áàëàñû 12 æàñқà òîëºàíºà äåé³í àé ñàéûíºû æ¼ðäåìàқû---á³ð å¾ ò´ìåíã³ æàëàқû ì´ëøåð³íäå ò´ëåó;
--æàñ îòáàñûëàðºà ¼ðá³ð áàëà òóûëºàííàí êåé³í á³ð á´ë³ã³í åñåïòåï øûºàðûï  îòûðó ò¼ðò³á³ìåí  ò¢ðºûí ¿é êðåäèò³í áåðó-¼ðá³ð áàëà òóºàííàí êåé³í êðåäèòò³¾ àëºàøқû ñóìàñûíû¾ 20 ïàéûçû ì´ëøåð³íäå àëûï òàñòàó;
--áåñ æ¼íå îäàí ê´ï áàëàñû áàðëàðäû òàáûñ ñàëûºûíàí áîñàòó;
--áàëàíû æàëºûç ´ç³ ò¼ðáèåëåï îòûðºàí àäàìäû òàáûñ ñàëûºûíàí áîñàòó;
--¿ø æ¼íå îäàíäà ê´ï áàëàëû îòáàñûëàðäû ê´ï áàëàëû îòáàñû äåï åñåïòåó;
--æ¿êò³ë³ã³íå, òóóûíà  æ¼íå áàëàíû ê¿ò³ï áàºóûíà áàéëàíûñòû ¼ëåóìåòò³ê æ¼ðäåìàқû ì´ëøåð³í (20ÀÅÊ äåé³í) æ¼íå äåìàëûñ ìåðç³ì³í ¢ëºàéòó;
--áàëà àóûðûï қàëºàí æàºäàéäà  àóûðºàíäûºû òóðàëû ïàðàққà ò´ëåìàқû áåðó.
      Áàº¼àðëàìàíû ³ñêå àñûðó ¼ëåóìåòò³ê-äåìîãðàôèÿëûқ ñàÿñàò ì¼ñåëåëåðä³ æ´í³íäåã³ íîðìàòèâò³ê қ¢қûқòûқ áàçàíû æåò³ëä³ðóä³ ê´çäåéä³. Åë³ìçä³¾ äåìîãðàôèÿëûқ æàºäàéûí ò¿áåãåéë³ æàқñàðòóºà áàºûòòàëºàí  çà¾ àêò³ëåð³ қàáûäàíºàí áîëàòûí. “Қàçàқñòàí Ðåñïóáëèêàñûíû¾ äåìîãðàôèÿëûқ қàó³ïñ³çä³ã³ òóðàëû” Қàçàқñòàí Ðåñïóáëèêàñû çà¾ûíû¾ æîáàñû ¼ç³ðëåó æîñàïàðëàíûï îòûð,
“Õàëûқòû¾ ê´ø³-қîíû” òóðàëû Қàçàқñòàí Ðåñïóáëèêàñû Çà¾ûíà ´çãåð³ñòåð åíã³ç³ëä³.
Áàºäàðëàìàíû¾ ³ñêå àñûðûëàï æàòқàí ¼ëåóìåòò³ê ñàëàëàðû, ¿ê³ìåò қàóëûñûíû¾ қàáûëäàíóûíà ì¿ìê³íä³ê òóºûçäû.
Áàºäàðëàìàíû¾ ³ñêå àñûðó ïðîöåñ³í îðàëûìäû áàñқàðóäû Қàçàқñòàí Ðåñïóáëèêàñû Ê´ø³-қîí äåìîãðàôèÿ æ´í³íäåã³ àãåíòò³ã³ қàìòàìàññûç åòåä³.
Áàºäàðëàìàíû òîëûқ ³ñêå àñûðó æ¼íå îíäà ê´çäåëãåí áàðëûқ øàðàëàðäû қîëäàíó í¼òèæåñ³íäå áàðëûқ äåìîãðàôèÿëûқ  ê´ðñåòê³øòåðä³ ò¢ðàқòàíäûðóºà қîë æåòåò³í áîëàäû. Õàëûқòû¾ ñàíû æàºûíàí äà ñàïàñû æàºûíàí äà  îäàí ¼ð³ ´ñó³ æ¿çåãå àñàòûí áîëäû æ¼íå ñîë àðқûëû Қàçàқñòàííû¾ ò¢ðàқòû ¼ëåóìåòò³ê-ýêîíîìèêàëûқ äàìóû қàìòàìàññûç åò³ëåä³.  Áàºäàðëàìàíû¾ ³ñêå àñûðûëóû  2015 æûëºà қàðàé Қàçàқñòàí õàëқûíû¾ ñàíû 20 ìèëëèîíºà æåòó³íå íåã³ç қàëàéäû.

Демографиялық болжам

        Кез-келген єылымыныѕ қўндылыєы болашақты білу қабілетімен баєасы-демография негізінен халық санына байланысты болжамєа қўрылатын єылым. Болжам қысқа мерзімді, орта мерзімді жјне ўзақ мерзімді болады. Демография азды-кґпті нақты болжамды 25-30 жыл алдын-ала беруі мїмкін. Ал бўл уақытта алдыѕєы буын аєа ўрпақ ґкінішке қарай тўтастай болмасада біртіндеп кеми бермек. Демографиялық болжам ары кеткенде 20-15-10-5 жылєа яєни қысқа мерзімі қамаєат тўтатын саяяси, јлеуметтік, экономикалық жјне экологиялық болжамдардан озық тўрады. ґтен шақтаєы ґсіммен салыстырєанда, келешекте халықтыѕ кемуі ўзаққа созылады жјне мехнизмінен аѕєарєандай оныѕ ґз заѕдылыєы бар-қарапайым орын алмастырудан (1-2 бала) кґп тґмен тўрєан бала туудыѕ јлсіз жаєдайында қатты қартайєан халықтыѕ табиєи кемуі-сјйкес емес.
Егер екінші мыѕжылдық жер шарыныѕ барлық тїкпіріне халықтар қоныстанєандықтан “Нomo sapiens” деп аталса, онда соѕєы ХХ єасыр Адамзат баласыныѕ саныныѕ тез ґсуімен сипатталады. Адамзат баласыныѕ саныныѕ тез ґсуімен сипатталады јлем халықтарыныѕ саны 4 есе кґбейеді. Адамзат саныныѕ 6млрд-қа жетуі еѕ аз мерзім ішінде ґсті, небары-11 жылда. (1988-1999).
        Алайда, сґзсіз болатын абсолютті тыєыздықтаєы баяу депопуляцияны еѕсеру қажет жјне сол арқылы барлық халық міндетті тїрде кґпбалалыққа (1-2 баладан) біртіндеп кґшеді. Бўл яєни, адамдардыѕ демографиялық іс-јрекеттерініѕ єаламдық ґзгеріске ўшырауы хақында 1999 жылдыѕ қазан айында адам саныныѕ 6 млрд-қа кґбеюіне байланысты “Almaty Times” газетінде алєашқы рет жазєан болатын.
Јлемдік “демографиялық жарылыс” алдымен словян тілдес халықтарды, јсіресе оныѕ ішінде орыстарды шарпыса, одан кейін демографиялық жарылыс їлкен қуатпен тїркі тілдес халықтарды, оныѕ ішінде 1 кезекте Османдық тїріктерді қамтыды. Одан кґп кейін мўндай халықтардыѕ жылдамдатылєан ґсімін қазақтар, сонан соѕ да  Орталық Азия халықтары бастан кешті.
Жуық арада 2010 жыл олардыѕ саны-теѕеседі, осыдан 50 жыл бўрын славяндардыѕ саны 3 есе кґп болса, ал 80 жылдан кейін керісінше тїркілер 2 есеге дейін ґседі, кейінен де православиеліктер мен тїркітілдес этностардыѕ ақырєы жјне шешуші позициялары бірдей болып келеді. Бўл кереєарлықта халықтардыѕ даму заѕдылыєы тереѕ жасырынып жатыр. Орталық Азия немесе Тїркістан территориясы 6 млн км2  қўрайтын бір тўтас этномјдениетті аймақ болып табылады.
Шыєыс жјне оѕтїстік бґліктерін қоса есептеген халықтарыныѕ саны 75 млн адамєа шейін жетеді.
Орталық Азия халықтарыныѕ қатарына ґзбек, қазақ, тјжік, қырєыз жјне қарақалпақ т.б. тїркі халықтары жатады.
Демографиялық болжамныѕ қазақ ўлыныѕ 2030 жылєа дейінгі болжамын берсек:
1979-2030 жылдары.
1979 ж (санақ)-5289, 1989 ж (санақ)-6497. 1999 ж (санақ)-7985, 2005 ж (санақ)-8650, 2010 ж (қысқа мерзімді) –9300, 2020 ж (орта мерзімді)-10700, 2030 ж, (ўзақ мерзімді)-12000. Бўл сандарды кґре отырып біз қазақтардыѕ 70%-ды қўрайтын болады. Демографиямыздыѕ кїміс кезеѕін оралмандар мен ішкі табиєи ґсім беріп отыр.
  








№№

1979 ж.(санақ)
1989 ж.(санақ)
1999 ж.(санақ)
2005 ж.(санақ)
2010 ж.(қысқа мерзімді)
2020 ж.(ўзақ  мерзімді)
2030 (шартты)

Барлық халық
 Оныѕ ішінде:
14684
мыѕ
16199
мыѕ
14953
Мыѕ
15000
мыѕ
16000
мыѕ
20000
мыѕ
25000
мыѕ
1
Қазақтар
5289
6497
7985
8950
9500
107000
12000
2
Орыстар
5991
6062
4480
3900
3450
2800
2400
3
Украиндар
898
876
547
450
380
270
200
4
Ґзбектер
246
331
430
185
630
270
900
5
 Немістер
900
947
353
270
225
200
190
6
Татарлар
314
321
294
225
210
220
240
7
Ўйєырлар
148
182
210
235
255
320
400
8
Беларустар
282
178
112
95
80
50
40
9
Корейлер
92
101
99
97
95
90
80
10
Басқалар
580
665
463
420
436
570
700
1
Ішкі диаспора(қазақтардан басқа) млн.
9,7
9,7
7,0
6,3
5,7
5,3
5,0
2 
Сыртқы диаспора(шетелдегі қазақтар) млн.
2,6
3,2
3,9
4,4
4,9
6,1
7,0
Динамика(1979-2000)жјне Қазақстан Республикасындаєы (мыѕ адам) диаипора мен ірі этностардыѕ саны (2030 дейін) болжам
4-кесте

Қорытынды.

Қазақстан - кґп ўлтты мемлекет. Қазақстанда 130-дан астам ўлт ґкілдері ґмір сїреді. Солардыѕ отанына айналєан біздіѕ кеѕ байтақ еліміз қашан да ґзге ўлт ґкілдерін қўрметтеп, оларды бауырына басуєа дайын. Қазақстан халықтарыныѕ ґсіп-ґну процесін бақылап, зерттеу демограф єалымдардыѕ еншісінде.
Қазақстандаєы соѕєы санақтыѕ ґткеніне де бес жыл ґтті. Бўл жылдардаєы экономикалық-јлеуметтік салалардаєы ґзгерістер єылымныѕ зерттейтін обьектісіне елеулі ґзгерістер енгізетіндей болды. Сондықтан да ґз басым Қазақстанныѕ ўлттық қўрамындаєы жаєдайдыѕ ґзгерістер барысын ўдайы қадаєалап, сараптап, єылыми ақыл таразысынан ґткізіп отырамын дейді белгілі демограф-єалым Мақаш Тјтімов. Бір этноста болмашы ґсу болса, келесісінде азаю орын алєан, нјтижесі бізді қанаєаттандырмайтын жаєдай. Сондықтан мемлекеттік деѕгейде бір шўєыл шара қолданбасақ демографиялық жаєдай кґѕіл қуантардай болады деу бос сґз болып шыєады. Јлі кїнге дейін табиєи ґсімніѕ азаюы тїйінді мјселе қалпында қалып отыр. Балалар тууыныѕ азаюы халықтыѕ қалыпты ґсімін тежеуішке айналєан. Тўрєындардыѕ орта жасыныѕ ґсіміне орай бала мен ана ґлімі азайса да ґлім кґбейген. Бўл нјтижелер Қазақстанда этнодемографиялық жаєдайдыѕ мол ґзгерістері жалєасып жатыр дегенімізбен ақырындап болса да наєыз еуроазиялық мемлекетке айналып барамыз. Бізде де еуропалық этностар тууды дјстїрлі тїрде шектеуіне байланысты олардыѕ елден кетуі азайєанымен саны кеміп барады. Бўл шамамен 35 мыѕ адам немесе їлкен бір майданда кездесетін шыєын. Елімізден негізінен еѕбекке жарамды жастар кетіп, кјрілер қалуда. Бўл республика тўрєындарыныѕ орта жасын ўлєайтып, ґлімді кґбейтуде, тууды азайтуда. Тўрєындардыѕ шыєыстық саналатын бґлігінде де аймаєымыз їшін дјстїрлі болып саналатын кґп балалы отбасыларыныѕ саны азайып кетті. Олар да еуропалықтар соѕынан ергендер. Бўлардыѕ қай-қайсысы да еліміз їшін ойласарлық жаєдай.
Қазіргі елімізде жїргізіліп отырєан демографиялық саясат бойынша еѕ алдымен жас шаѕырақты бала тууєа бір-екі емес, кґбею шарттарына сай еѕ кемі їш сјбилі болуына ынталандыру керек.
Демографиялық жаєдайды тїзеудіѕ екінші бір жолы-елімізде жасанды тїсікке (аборт), еѕ болмаєанда біріншісін тїсікке айналдыруєа тиым салу. Ґйткені алєашқы баланы тїсік ету, ананы енді сјби кґтермеуге соқтыратын жолдарыныѕ бірі екені белгілі єой. Бїдан бўрынєы зерттеулерге қарасақ, тоқсаныншы жылдардыѕ орта шенінде жасанды тїсік тірі туєан балалардыѕ санынан асып жыєылєан екен. Халық арасында їгіт-насихат жїмыстары жїргізілуіне қарамастан қазір де жаєдай оѕып тїрєан жоқ, жылына 150 мыѕдай тїсік тасталынады екен. Адамзаттыѕ жјне діни кґзқарастардыѕ барлыєы қолдан жасалєан тїсікті кїнј дейді. Демек, қоєамдық санаєа осы жаєынан да қозєау салу қажет.
Исламныѕ жасанды тїсікке қалай қарайтындыєы жайлы мјселеге кґѕіл аударсақ, шарана қимылдаєан сјтінен Алланыѕ бергені саналады да оны тїсіру кјдімгі ересек адамды ґлтіргенмен теѕ. Бала туу мґлшерін кґрсететін арнайы коэффициент 1999 жылы 1,76-єа тїсіп, яєни шартты шектен қўлдырап кеткен болатынбыз. Сол тўста туудыѕ азаюы мен ґлімніѕ ґсуін қаєазєа сызықтармен тїсіргенде (схема) "қақпан" бейнесі шыққан! 1999 жылы сол "қақпан" шаппалары тїйісіп, қабысып қала жаздады. Мўны кґру сўмдық еді. Қазір сол қақпан шаппалары бір бірінен ептеп те бола ажырасып, ашылып барады, ґлім азайып, туу кґбейе бастады. Дегенмен, кґп балалы болудан кетіп, еуропалық дјстїрге келе жатқанын да қосу керек.
Шет елдердегі қандастарымызды кґшіру мјселесі тез арада ґз шешімін тауып, мемлекеттіѕ қолдауымен жїзеге асырылуда. Шеттегі қазақ диаспорасы 4,4 млн адамнан асады. Қандастарымыздыѕ еѕ болмаєанда жартысына жуыєын кґшіріп алып келе алсақ біздіѕ демогарафиялық ақуалымызєа біршама сан қосуєа мїмкінюдік туєызатын еді ол їшін кґші-қонды јсіресе оралмандарды кеѕ  кґлемде кґшіріп алу жолдарын қарастыру керек. 
Нарықтық қатынас кезіне кґп баланы ґсіріп тјрбиелеу мјселелері қиындай тїседі. Јр отбасында їш бала болса да жетеді. Ол їшін де кјдімгі қарапайым отбасында қалыпты тўрмыстық жаєдайдыѕ болуын қамтамасыз етуге тиіспіз.  Соѕєы уақыттаєы демографиялық саясаттыѕ белсенді жїргізілуініѕ нјтижесінде табиєи ґсу кґбейіп,   Халық саныныѕ алєа ілгерілеуі байқалады. Қазақстан Республикасы халқыныѕ жалпы саны 2006 жылдыѕ  І-ширегінен  бастап 15000000 адамнан асты, оныѕ ішінде қазақтар 9 000 000-ды қўрап елдіѕ 62%-ын қўрады. Елдіѕ экономикалық тўрєыдан тўрақтануы шет елдерге кґшушілердіѕ санын азаюына ықпал жасады.  Жалпы алєанда Қазақстан тўрєындарыныѕ шектен шыєып бара жатқан жер шарында тўрєыны аз ел болып қала алмайды.
Қазақстан Еуразия суперконтинентінде этнодемократияныѕ айнасы. Мўнда демографиялық-демократиялық кґзқарастардыѕ барлыєы шоєырланєан. Этносаралық тїсіністіктіѕ қазақстандық моделі тїптіѕ тїбінде бїкіл јлемдік їлгіге алынуы да мїмкін. Қазақстанда ґмір сїріп отырєан 100 астам їлттардыѕ достықта ґмір сїруі бўл Президентіміздіѕ жїргізіп жатқан жўмыстарыныѕ нјтижесі. Міне осы жаєдайлардыѕ барлыєыда ґткен єасырдыѕ 70-80 жылдары болєан демографиялық “Алтын кезеѕ” қайталамаса да сол жылдардаєы жалпы ґсімді бере алатын “Кїміс кезеѕ” басталуда. Кїміс кезеѕ тек табиєи ґсіммен єана емес оралмандар есебінен де кґбейіп отыр.   
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