بسمه تعالی
ساختار سیاسی جمهوری ساحل عاج
دولت :جمهوری ساحل عاج
نوع حکومت :جمهوری ،رژیم ریاست جمهوری چند حزبی تاسیس 0691
استقالل از فرانسه 7 :اوت 0691
پایتخت :یاموسوکرو
مالحظه :اگر چه از سال  0691یاموسوکرو پایتخت رسمی بوده است ،اما ابیجان همچنان مرکز تجاری ،اداری و
اقتصادی باقی مانده است .سفارتخانه ها ،کاخ ریاست جمهوری و وزارتخانه ها در ابیجان مستقر هستند .قبل از
یاموسوکرو به ترتیب گراند بسام و بنژرویل و ابیجان پایتخت ساحل عاج بوده اند.
تقسیمات:
 01استان 1 ،استان خودمختار ابیجان و یاموسوکرو – تقسیمات  :استان ،ناحیه ،دپارتمان ،بخش ،روستا ،محله
سیستم حقوقی:
نظام قانون مدنی بر اساس قانون مدنی فرانسه می باشد.
سن رای 09 :سال
قوه مجریه:
رئیس جمهور :الحسن درامان واتارا (از  4دسامبر  )1101دور دوم از اکتبر 1102
نخست وزیر :دانیل کابالن دونکان (از  10نوامبر  )1101دور دوم از ژانویه 1109
کابینه :شورای وزیران منصوب شده توسط رئیس جمهور
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انتخابات :رئیس جمهور با رای مستقیم مردم برای یک دوره پنج ساله انتخاب می گردد .آخرین انتخابات در 12
اکتبر  1102برابر با  1آبان  0164برگزار و آقای واتارا برای یک دوره  2ساله دیگر به مقام ریاست جمهوری انتخاب
شد.
نخست وزیر توسط رئیس جمهور منصوب می شود.
در سال  1101بین دو رقیب انتخابات درخصوص نتیجه ،اختالف و درگیری پیش آمد که چند ماه طول کشیه
چندین هزار کشته و زخمی بهمراه داشت .متعاقب دخالت سازمان ملل و کشورهای غربی آقای الحسن واتارا با
 2440درصد در برابر آقای لوران باگبو رئیس جمهور سابق با  4246درصد بعنوان برنده شناخته شد.
قوه مقننه:
ساختار قوه مقننه عبارت است از مجلس ملی با  112کرسی که شامل یک دفتر (هیئت رئیسه) و کمیسیون های
تخصصی و گروه های پارلمانی می باشد .نمایندگان برای یک دوره  2ساله و با رای مستقیم مردم انتخاب می
شوند .نظارت بر صالحیت کاندیداها و کنترل برگزاری سالم انتخابات برعهده شورای قانون اساسی می باشد .مجلس
ملی وضع قوانین و مالیات و نظارت بر عملکرد قوه مجریه را برعهده دارد .جهت حفظ استقالل مجلس ملی،
نمایندگان از پاره ای مصونیت های قضایی برخوردادند.
اجزای مجلس ملی:
یک دفتر (هیئت رئیسه)
کمیسیون ها
گروه های پارلمانی
دفتر مجلس ملی یا هیئت رئیسه:
شامل یک رئیس ،یک معاون اول 01 ،معاون رئیس 01 ،منشی و  1مسئول اساس نامه داخلی
مجلس ملی شامل  9کمسیسون می باشد:
.0

کمیسیون امور عمومی و نهادی و سازمان ها
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.1

کمیسیون امور اقتصادی و تجاری

.1

کمیسیون امور اجتماعی و فرهنگی

.4

کمیسیون روابط خارجی

.2

کمیسیون امنیت و دفاع

.9

کمیسیون تحقیقات و علوم و فن آوری و محیط زیست

توضیح :مجلس ملی همچنین می تواند کمیسیون های ویژه ای برای موضوعات خاصی ایجاد کند که پس از رفع
موضوع ماموریت کمیسیون مربوطه نیز پایان می یابد.
هر کمیسیون شامل اعضای زیر است:
رئیس ،نائب رئیس ،گزارش دهنده ،معاون گزارش دهنده ،دو نفر منشی
گروه های پارلمانی :
نمایندگان می توانند با توجه به گرایشات سیاسی گروه هایی تشکیل دهند.
 گروه حداقل باید  9عضو داشته باشد تا به رسمیت شناخته شود.
 یک نماینده می تواند در یک گروه شرکت کند بدون اینکه عضو رسمی آن گروه باشد.
 یک نماینده حق ندارد همزمان عضو چند گروه باشد.
آخرین انتخابات مجلس ملی در تاریخ  01دسامبر  1100برگزار گردید که توسط احزاب مخالف تحریم شده بود.
رئیس فعلی مجلس ملی آقای گیوم سورو می باشد که از تارخ  01مارس  1101عهده دار این منصب است.
نتایج انتخابات:
اجتماع جمهوری خواهان 017کرسی ،حزب دموکراتیک ساحل عاج  77کرسی ،اتحاد برای دموکراسی و صلح در
ساحل عاج  7کرسی ،اجتماع هوفوئیست ها برای دموکراسی و صلح  4کرسی ،جنبش نیروهای آینده  1کرسی،
کاندیداهای مستقل  12کرسی و  0کرسی بدون نماینده باقی مانده است.
احزاب مخالف به خصوص حزب قدرتمند جبهه مردمی ساحل عاجی این انتخابات را تحریم کرده بودند.
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احزاب و گروه های سیاسی:
 آزادی و دموکراسی برای جمهوری ،حزب ممدو کولیبالی
 تجدد برای صلح و تفاهم
 جنبش دموکراسی در ساحل عاج
 کنگره ملی مردمی
 جنبش ساحل عاجی برای تجدد و امید
 حزب کمونیست انقالبی ساحل عاج
 جبهه سوسیالیست برای استقالل و آزادی
 جنبش ترقی خواه ساحل عاج
 حزب جمهوری خواه ساحل عاج
 حزب دموکراتیک ساحل عاج به رهبری کونان بدیه
 جبهه مردمی ساحل عاجی حزب افی نگسان
 حزب ساحل عاجی کارگران
 جنبش نیروهای آینده
 فدراسیون دانشجویان و دانش آموزان دبیرستان ساحل عاج
 کنگره ملی برای مقاومت و دموکراسی
 کنگره پان  -افریکن برای عدالت و برابری مردم
 تجمع هوفوئیست ها برای دموکراسی و صلح
بیش از  044حزب ثبت شده کوچکتر نیز وجود دارد.
قوه قضاییه:
باالترین دادگاه اداری در ساحل عاج ،شورای دولتی است که مرجع رسیدگی به تخلفات مأموران عالیرتبه کشوری
و همچنین مرجع رسیدگی فرجامی از آرای صادره توسط دادگاههای تجدیدنظر اداری میباشد .بنابراین آرای
دادگاه تجدیدنظر ،صرفاً از لحاظ رعایت قانون مورد بررسی مجدد قرر میگیرند.
پرچم:
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سه نوار عمودی :سبز و سفید و نارنجی .نارنجی نماد زمین (ساوان) در شمال و باروری ،سفید برای صلح و اتحاد،
رنگ سبز نشان دهنده جنگل های جنوب و امید برای آینده ای روشن.
نمادهای ملی :فیل
رنگ های ملی :نارنجی ،سفید ،سبز
سرود ملی:
ابیجانز (نامگذاری به تقلید از مارسیز فرانسه)

تهیه شده در سفارت ج.ا.ایران.ابیجان
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