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זכות היוזמה

זכות היוזמה בענייני ייעוץ ציבורי )סעיף 16 ח‘( 

מקנה לאזרחיות ולאזרחים את הזכות להציע 

פתרונות חדשים ובונים, או פרוייקטים חדשניים 

ומחוללי שינוי, במטרה להתמודד עם שינויים 

ואתגרים העומדים בפני עירם באמצעות התייעצות 

ציבורית בעקבות הצגת עצומה. באופן זה, לאזרחיות 

ולאזרחים ניתנת האפשרות לקדם הצעות מקוריות, 

לפרסמן ולבחון אותן באמצעות התיעצות ציבורית. 

באמצעות זכות היוזמה, אזרחים יכולים לתרום 

באופן חיובי להתפתחות עירם.

סעיף 42 | עדכון	המגילה

בתוך ארבע שנים מתאריך כניסתה לתוקף של  

מגילהזו ובאופן מחזורי לאחר מכן, עיריית  מונטריאול 

תמשיך בהתייעצות ציבורית במטרה להעריך את 

היעילות, הענייניות ותחומי הכיסוי של הזכויות 

והחובות המוגדרות במגילה זו, כמו גם הליכי הבקרה, 

החקירה והקבילה המפורטים בה.

הוראות
ות פי      סו

חלק ד
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סעיף 38 | בכל המקרים בהם התבצע פישור, 
נציב/ת תלונות הציבור חייב/ת להעביר עותק של 

תוצאות הפישור או את המלצותיו/המלצותיה לידי 

הצדדים המעורבים בקבילה ובחקירה.

סעיף 39 | בכל מקרה בו התבצע פישור, הדו”ח 
של נציב/ת תלונות הציבור חייב/ת להבהיר את טיב 

תוצאות הפישור או את טיב המלצתו/המלצתה, כולל 

פירוט הצעדים הדרושים ופרטי ההמלצה לנקיטת 

פעולה או להפסקת פעולה.

במקרים בהם מן הנמנע לתקון את המצב שהוביל 

לתלונה אשר נחשבה כמוצדקת בתוך פרק-זמן סביר, 

הדו”ח של נציב/ת תלונות הציבור ינמק את הסיבות 

לכך.

סעיף 40 | נציב/ת תלונות הציבור רשאי/ת, 
באם הוא/היא מוצא/ת לנכון, לפתוח בכל חקירה 

מיוזמתו/ה ביחס להפרה של אחת או יותר מזכויות 

האזרח, כמפורט במגילה זו.

סעיף 41 | הדו”ח השנתי המוגש ע”י נציב/ת תלונות 
הציבור למועצת העיר אשר נוגע לתפקוד נציב/ת 

התלונות, יכלול סעיף נפרד ובו הצהרות באשר 

להתערבויות בהם נקט/ה נציב/ת תלונות הציבור 

ולפעולותיו/יה בהתבסס על מגילה זו. נציב/ת תלונות 

הציבור יכול/ה לכלול המלצות בסעיף זה כראות 

עיניו/עיניה.
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סעיף 34 | למטרות של כל חקירה שהיא בהתבסס 
על מגילה זו, נציב/ת תלונות הציבור של מונטריאול 

יכול, במידת הצורך, להסתמך על המבוא ועל חלק 

1 של מגילה זו במטרה לפרש את חלקה השני.של 

מגילה זו במטרה לפרש את חלקה השני.

סעיף 35 | כאשר הבסיס העיקרי לקבילה המוגשת 
לנציב תלונות הציבור של מונטריאול מקורו במגילה 

זו ובמידה והקבילה נוגעת להחלטה של מועצת העיר, 

מועצת מנהלים או מועצת רובע, אזי נציב/ת תלונות 

הציבור רשאי לנהל חקירה של ההחלטה, ההמלצה, 

הפעולה או המחדל שהינן נשוא הקבילה.

עם זאת, הפיסקה הראשונה של סעיף זה אינה 

ישימה באם ההחלטה, ההמלצה, הפעולה או 

ההשמטה המדוברת, או המיועדת, הינה בעלת אופי 

תקציבי מעיקרה.

סעיף 36 | התנאים של תקנה הנוגעת לנציב/ת 
תלונות הציבור ישימים לתלונות שהתקבלו 

ולחקירות שהתנהלו על-ידי נציב/ת תלונות הציבור 

בכפוף למגילה זו, להוציא מצבים שהיקפם עשוי 

להיות מוגבל בהתאם למגילה.

סעיף 37 | באם לנציב/ת תלונות הציבור יש בסיס 
להאמין כי קבילה שהוגשה בהתבסס על מגילה 

זו הינה מבוססת , הוא או היא רשאים, במהלך 

החקירה, לפשר במטרה למצוא פתרון או פתרונות 

התואמים לתנאי המגילה.
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סעיף 32 | אזרחית או אזרח הסובריםכי פגעו 
בזכויתיהם המוגדרות בחלק 2 של המגילהיכולים 

לשטוח קובלנתם בפני נציב/ת התלונות של עיריית 

מונטריאול.

המגילה שבנדון אינה אמורה לשרת כבסיס לפעולה 

משפטית או להיות מועלית בפני פורום שיפוטי  או 

מעין-שיפוטי.

סעיף 33 | במימוש הסמכויות אשר תקנת נציב/ת 
התלונות והאמנה שבנדון מקנות לו, נציב/ת התלונות 

חייב/ת:

א. לפרש את התקנות העירוניות, אשר נוגעות לטיפול 

בתלונה, באופן ההולם מגילה זו.

ב. בכפוף לסעיף 12 של תקנה הנוגעת לנציב/ת 

התלונות שאומצה על-ידי עיריית מונטריאול, לבצע 

חקירה באשר לתלונות שהוגשו ע”י אזרחיות או 

אזרחים של מונטריאול בהתבסס על חלק 2 של 

מגילה זו, שהן תוצאה של החלטות, פעולות או 

מחדלים של העירייה, של סוכנויות לווין עירוניות 

ושל עובדותיהן או של עובדיהן, של תאגידים 

עירוניים ושל עובדותיהן או של עובדיהן, עובדי ציבור 

או של כל אדם שביצע תפקידים עבור העירייה.
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סעיף 29 | מגילת מונטריאול לזכויות וחובות מחייבת 
במונטריאול, סוכנויותיה ותת-סוכנויותיה העירוניות, 

התאגידים העירוניים, כל עובדיהן, עובדי הציבור 

וכל צדשהיא המבצע עבודה עבורעיריית מונטריאול. 

המגילה מחייבת גם את כל אזרחיות מונטריאול 

ואזרחיה.

מגילת מונטריאול לזכויות וחובות מייצגת אוסף מינימלי 

של סטנדרטים, כמוגדר בסעיף 144 של מגילת העיר 

מונטריאול. לפיכך, מגילת מונטריאול חלה על רובעי 

העיר, בכפוף לחוקים המנוסחים להלן.

סעיף 30 | במגילה זו, “אזרח” או “אזרחית” משמעו 
כל אדם המתגורר בשטח העיר מונטריאול.

סעיף 31 | המחוייבויות המפורטות במגילה זו 
כפופות למגבלות במסגרתן פועלת העירייה ולסמכויות 

שהעירייה חולקת עם החלטות הממשלה, כמו גם 

בכפיפות למגבלות הטבועות במשאבים הכלכליים 

הזמינים, ולמגבלות הסבירות בחברה דמוקרטית 

וחפשית.

, ף ק י ה
ם ו ש י י ו ת  ו נ ש ר פ

חלק ג
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7 פרק	7

סעיף 27 | זכויות	וחובות

אזרחיות העיר ואזרחיה נהנים מזכות לשירותים 

עירוניים באיכות גבוהה ומשתתפים במינהלת 

העיר במאמץ משותף להבטיח את המשכיות 

ההנאה מזכות זו. האזרחים נוטלים חלק במאמץ 

זה באמצעות פעולות העולות בקנה אחד עם 

המחויבויות המנוסחות בפרק זה, ובעיקר בעזרה 

בשמירת נקיון העיר.

סעיף 28 | מחוייבויות

כדי לעודד את הנאת האזרחיות והאזרחים מזכותם 

לשירותים עירוניים ברמה גבוהה, עיריית מונטריאול 

מחוייבת:

א. לספק שירותים עירוניים מתאימים באופןמכובד 

ובלתי מפלה.

ב. לקדם את האספקה וההפצה של שירותי העיר 

באופן שיוויוני.

ג. לקדם גמישות באספקת שירותים עירוניים 

ובשימוש בשטחים ציבוריים, למטרות שונות של 

טובת האזרח.

ד. לנקוט בצעדים להגבלת מטרדים ומכשולים 

העלולים להוות מכשול לאזרחים בפני גישה בטוחה 

לבתיהם או לרשת המדרכות העירונית.

ה. לנקוט בצעדים המתאימים להבטיח את נקיון 

שטחי הציבור.

ו. לשמר מתן גישה לכל אדם בפיתוח השטחים 

העירוניים כמו גם מתן גישה לכל אדם לבנייני 

העירייה, לאמצעי התקשורת עמה, לתכניותיה 

ולשירותיה בכלל.

שירותים עירוניים
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6
פרק	6

סעיף 25 | זכויות	וחובות

אזרחיות העיר ואזרחיה נהנים מזכות מוקנית 

לביטחון ומשתתפים במינהלת העיר במאמץ משותף 

להבטיח את המשכיות ההנאה מזכות זו. האזרחים 

נוטלים חלק במאמץ זה באמצעות פעולות העולות 

בקנה אחד עם המחויבויות המנוסחות בפרק זה, 

בעיקר באמצעות פעולות מניעה.

סעיף 26 | מחויבויות

כדי לעודד את הנאת אזרחיות העיר ואזרחיה 

מזכויותיהם בענייני בטחון, עיריית מונטריאול 

מחוייבת:

א. לפתח את שטחיה באופן בטוח.

ב. לתמוך באמצעים מוגדרים שמטרתם הקניית 

בטחון לנשים, בתמיכת שותפים מתוך הקהילה.

ג. לנקוט באמצעים להבטחת בטחון האזרחיות 

והאזרחים בשטחים ציבוריים, בפרט בפארקים, 

במתקנים קהילתיים ומתקני פנאי.

ד. לתמוך באמצעים מניעתיים המיועדים להגביר 

עירנות האזרחיות והאזרחים ומעורבותם בנושא זה, 

בשיתוף עם האחראים לבטיחות הציבור ולהגנת 

הציבור.

ה. להגנת אנשים ורכושם.

ביטחון
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וו. לשמר מגוון ביולוגי ולעודד את התרחבותה 

בפארקים ובשטחים ירוקים.

ז. לנקוט באמצעים להפחתת מטרדי רעש ומתנועת 

רכב, לפקח על גורמים כאלו הנובעים מהשלכה לא 

אחראית של פסולת, ובשיתוף עם אזרחיות העיר 

ואזרחיה לקדם התנהגות אזרחית אחראית, שתפגין 

כבוד כלפי הסביבה החברתית והטבעית.

ח. לתמוך בניהול אחראי של משאבים, בעיקר 

בהקשר של משאבי מים.

ט. לעודד יישום של מערכות פיתוח בנות-קיימא 

אשר יביאו בחשבון את התפתחות היידע והתהליכים 

בתחום זה.
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5
פרק	5

סעיף 23 | זכויות	וחובות

אזרחיות העיר ואזרחיה נהנים מזכויות בענייני 

סביבה ופיתוח בר-קיימא ומשתתפים עם מנהלת 

העיר במאמץ משותף להבטחת ההנאה המתמשכת 

מזכויות אלו. האזרחים נוטלים חלק במאמץ 

זה באמצעות פעולות העולות בקנה אחד עם 

המחויבויות המנוסחות בפרק זה, בעיקר תוך צריכת 

מים באופן אחראי.

סעיף 24 | מחויבויות

כדי לעודד את הנאת אזרחיות העיר ואזרחיה 

מזכויותיהם בענייני סביבה ופיתוח בר-קיימא, עיריית 

מונטריאול מחוייבת:

א. לקדם הפחתה של כמויות הפסולת, להגברת 

שימוש חוזר ומיחזור, ולייצוב העלויות הכרוכות בכך.

ב.  ליישב שימור סביבתי והגנה סביבתית עם פיתוח 

כלכלי, חברתי ותרבותי. .

ג. לעודד שיפור מתמשך באיכות המים לאורך תוואי 

החוף כמו גם באיכות הקרקע של העיר והאוויר 

ולקדם אמצעים להגדלת איי השטח המוצלים.

ד. לקדם תחבורה ציבורית ואמצעים של תחבורה 

פעילה כמו גם אמצעי תחבורה אחרים, ובך להגביל 

את השימוש ברכב מנועי במרחב העירוני, בכוונה 

להפחית זיהום אוויר פליטות גזי חממה.

ה. לקדם גישה לגדות הנהרות ולאזורים ירוקים.

ו. לעודד שימור ושיפור של הסביבה הטבעית 

והחורש באזורים עירוניים.

פיתוח סביבתי ובר-קיימא
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4
פרק	4

סעיף 21 | זכויות	וחובות

אזרחיות העיר ואזרחיה נהנים מזכויות לפעילויות 

פנאי וספורט ולוקחים חלק עם מנהלת העיר 

במאמץ משותף להבטחת ההמשכיות של זכויות אלו. 

הם נוטלים חלק במאמץ זה על-ידי פעולות העולות 

בקנה אחד עם המחוייבויות המפורטות בפרק זה, 

בעיקר ע”י שימוש הולם במתקנים קהילתיים.

סעיף 22 | מחויבויות

כדי לעודד את הנאת אזרחיות העיר ואזרחיה 

מזכויותיהם בענייני פעילויות פנאי וספורט, עיריית 

מונטריאול מחוייבת:

א. לתמוך ולפרסם, בשיתוף עם שותפים מתוך 

הקהילה, קשת של שירותים מגוונים ומשלימים 

אשר יפגשו את הצרכים הגדלים והולכים של 

האוכלוסייה, ולקידום סגנון חיים פעיל.

ב. לפתח פארקים ותשתיות איכותיות לפעילויות 

ספורט ופנאי, אשר יחולקו בצורה הוגנת בהתאם 

לצרכים המשתנים של הקהילה.

ג. לקדם נגישות לפעילויות הקהילה ולמתקניה.

פעילויות פנאי וספורט

15 
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4
3

פרק	3

סעיף 19 | זכויות	וחובות

לאזרחיות העיר ולאזרחיה זכויות תרבותיות וזכות 

ליטול חלק בהתנהלות העיר במאמץ משותף 

להבטחת הנאה נמשכתמזכויות אלו. האזרחיות 

והאזרחים תורמים למאמץ זה באמצעות פעולות 

העולות בקנה אחד עם המחוייבויות המנוסחות 

בפרק זה.

סעיף 20 | מחוייבויות

כדי לעודד את הנאת האזרחים מזכויותיהם 

התרבותיות, עיריית מונטריאול מחוייבת:

א. לנקוט בצעדים המתאימים כדי לשמר את 

המורשת התרבותית והטבעית, להגן עליה ולשפרה,  

וכדי לקדם את הפצת היידע והמידע המפארים 

מורשת זו.

ב. לתחזק נגישותנוחה, בתכנון מרחבי וכלכלי, אל 

מרכזי התרבות והאמנות העירוניים ולעודד את 

השימוש בהם.

ג. לקדם יצירתיות.

ד. לתמוך בפיתוחם של מנהגים תרבותיים במגוון 

רחב.

ה. לעודד את פיתוח רשת הספריות העירונית 

ולקדמה, כמו גם את רשת המוזיאונים העירוניים, 

כמקום מפגש של יידע ומידע.

חיי תרבות

14



מגילת מונטריאול לזכויות ולחובות

ה. לקדם מעורבות של אזרחיות ואזרחים 

בקהילותיהם במגמה לשפר את  מכלול התנאים 

הכלכליים והחברתיים .

הה. לנקוט בצעדים הולמים, בתמיכת שותפים, 

למניעת עוני וללחימה בו ובהדרה חברתית.

ו. לספק לאזרחיות העיר ואזרחיה גישה למי שתיה 

איכותיים בכמות מספקת.

ז. להבטיח שלא תימנע גישה למי שתיה מסיבות 

כלכליות מכל אזרח או אזרחית.

13
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2
פרק	2

סעיף 17 | זכויות	וחובות
אזרחיות העיר ואזרחיה נהנים מזכויות כלכליות 

וחברתיות ונוטלים חלק, ביחד עם המינהל העירוני, 

במאמץ משותף להבטיח את המשכיות ההנאה 

מזכויות אלו. אזרחים ואזרחיות נוטלים חלק במאמץ 

זה באמצעות פעולות העולות בקנה אחד עם 

המחוייבויות שהועלו בפרק זה.

סעיף 18 | מחוייבויות
כדי לעודד את הנאת האזרחיות והאזרחים 

מזכויותיהם הכלכליות והחברתיות, עיריית 

מונטריאול מחוייבת:

א. לנקוט באמצעים המתאימים להבטיח כי מקומות 

דיור עומדים בתקנים של בריאות ובטיחות הציבור 

בכל הקשור לבריאות ובטיחות שוכרי הדיור ולספק 

שירותי דיור חלופיים במידה ובניין או דירה חייבים 

להסגר או להיות מפונים מדייריהם.

ב. לנקוט באמצעים המתאימים, בתמיכת שותפיה, 

לספק בזריזות מחסה זמני בטוח למחוסרי דיור, 

במידה ותתבקש.

ג. להביא בחשבון, ביישום מדיניות דיור, את צרכי 

האוכלוסיות החלשות, ובאופן מיוחד את צרכי 

היחידים  ומשפחות בעלי הכנסה נמוכה או צנועה.

ד. לקיים, בתמיכת שותפים מהממשלה, צעדי סיוע 

לאוכלוסיות פגיעות, כדי לטפח את הנגישותשלהם 

לדיור הולם ובר השגה.

חיי כלכלה וחברה

12
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ת ו ב ו ח
יות יבו י ומחו

דד.  לתמוך בהליכי תקצוב פתוחים לציבור ביחס 

להכנת התקציב של עיריית מונטריאול ולתכנון

הוצאות תלת-שנתי.

ה.  לנקוט צעדים מתאימים לקדם, ביחד עם שותפים 

מתוך הקהילה, את הזכויות, החובות והערכים 

המוצהרים באמנה זו ולשם כך לתמוך במודעות 

ציבורית וביוזמות חינוכיות.

ו.  לקדם ייצוג נשים מכל מוצא, כמו גם ילידים, 

מיעוטים נראים, חברים בקהילות אתניות וצעירים, 

במוקדי החלטה והשפעה.

ז.  לעודד שוויון בין נשים וגברים.

ח.  להבטיח, באמצעות חוק עזר עירוני, את הזכות 

ליוזמה אזרחית בנושאי שיח ציבורי.

ט.  ללחום באפלייה על כל צורותיה, אפיון גזעי, 

אפיון חברתי, פחד מפני זרים, גזענות, סקסיזם 

והומופוביה, גילנות, עוני והדרה חברתית, כולן 

תופעות השוחקות את היסודות של חברה חופשית 

ודמוקרטית.

י.  לתכנן את ריענון השירות הציבורי של עיריית 

מונטריאול באמצעות עידוד ההעסקה של צעירים 

בשירות ובאמצעות גיוס עובדים מתוך חזון לשיקוף 

המיגוון של אוכלוסיית העיר, תוך התאמה עם הגישה 

של שיוויון זכויות בתעסוקה בתכניות השונות.
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חלק ב

, ת ו י ו כ ז

1
סעיף 16 | מחוייבויות

במטרה לעודד השתתפות של אזרחים בעניינים 

עירוניים, עיריית מונטריאול מחוייבת:

א.  לעודד השתתפות הציבור, ולשם כך, לספק 

לאזרחיות העיר ולאזרחיה מידע שימושי בלשון 

נהירה וע”י אמצעי תקשורת הולמים.

ב.  לאפשר גישה למסמכים הנוגעים לעניינים 

עירוניים.

ג.  להבטיח את האמינות, השקיפות והיעילות של 

תהליכי התייעצות ציבוריים באמצעות אימוץ וטיפוח 

של נהלים הולמים.

ד.  לספק לאזרחים גישה לסיכומים של הדו”חות 

הכספיים של עיריית מונטריאול, מידי שנה, כמו גם 

הסברים באשר לתקציב העירייה ותכנון הוצאות 

תלת-שנתי, במגמה לעודד השתתפות אזרחית.

פרק	1

סעיף 15 | זכויות	וחובות

האזרחיות והאזרחים נהנים מזכויות דמוקרטיות 

וביחד עם מנהלת העיר הם שותפים למאמץ 

להבטחת ההנאה מזכויות אלו. האזרחים נוטלים 

חלק במאמץ זה באמצעות פעולות העולות בקנה 

אחד עם המחויבויות המוצהרות בפרק זה.

האזרחיות והאזרחים ממשים את זכויות ההצבעה 

שלהם ומשתתפים, במידת יכולתם, בענייני העיר 

ובנושאים בעלי עניין עבורם ובאפשרותם להביע את 

דעתם המושכלת באופן מכובד בהקשר להחלטות 

בעלות משקל.

דמוקרטיה
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להגנה על הסביבה ולפיתוח בר-  | סעיף 7 
קיימא יש השפעה חיובית על התפתחות כלכלית, 

תרבותית וחברתית, התורמת לרווחתם של דור 

ההווה ודור העתיד. 

הכרת מורשתנו, ההגנה עליה   | סעיף 8 
וטיפוחה תורמות לתחזוקת העיר ולשיפור באיכות 

החיים של מונטריאול ולשמה הטוב.

תרבות נמצאת בלב הזהות של   | סעיף 9 
מונטריאול, ההיסטוריה שלה ולכידותה החברתית, 

ומשמשת ככוח מניע עיקרי בהתפתחות העיר 

ובחיוניותה.

הענקה שוויונית של שירותים   | סעיף 10 
מביאה בחשבון את הצרכים השונים של אזרחיות 

העיר ואזרחיה.

פעילויות פנאי, פעילויות פיזיות   | סעיף 11 
ופעילות ספורט הינן היבטים של איכות חיים 

אשר תורמות לשלמות של ההתפתחות האישית 

ולהשתלבות תרבותית וחברתית.

התדמית הקוסמופוליטית של   | סעיף 12 
מונטריאול מייצגת משאב רב-ערך המשתבח עם 

קידום של הכללה ויחסים הרמוניים בין הקהילות 

והאנשים מכל המוצאים המתגוררים בעיר. 

מונטריאול היא עיר דוברת   | סעיף 13 
צרפתית אשר מספקת שירותים עירוניים לאזרחיה 

בתוקף חוק גם באנגלית.

על כל אזרחית ואזרח של   | סעיף 14 
מונטריאול מוטלת החובה לנהוג באופן שלא יפגע 

בזכויותיהם של אחרים.



מגילת מונטריאול לזכויות ולחובות 8

העיר מהווה הן טריטוריה והן   | סעיף 1 
מרחב מחייה שבהם ערכים של כבוד אנושי, סובלנות, 

שלום, הכלה ושיוויון חייבים להיות מקודמים בין כל 

אזרחיה.

כבוד האדם יכול להשמר אך ורק   | סעיף 2 
תוך כדי מאבק תמידי משותף כנגד עוני וכל צורות 

האפלייה למיניהן, ובפרט אלו המבוססות על מוצא 

לאומי או אתני, גזע, גיל, מצב חברתי, מעמד אישי, 

שפה, דת,  מגדר, נטייה מינית, או  מוגבלות .

כבוד, צדק ושוויון הינם ערכים   |  סעיף 3 

הגורמים לשיפור הרצון הכללי ללהאחיד  ולבסס 

את מעמד מונטריאול כעיר דמוקרטית, מאוחדת 

ומכלילה.

שקיפות בניהול ענייני העיר משרת   | סעיף 4 
את קידום הזכויות הדמוקרטיות של אזרחיה.

השתתפות אזרחיות העיר ואזרחיה   | סעיף 5 
בניהול ענייני העיר תורמת לחיזוק האמון במוסדות 

דמוקרטיים, מחזקת את תחושת השייכות לעיר 

ומקדמת אזרחות פעילה.

חיים בסביבה פיזית, תרבותית,   | סעיף 6 
כלכלית וחברתית, אשר מגינה על סביבת המחייה 

שהם חולקים עם אזרחים אחרים, תורמת 

להתפתחות האישית של האזרחים בצוותא.

חלק א

ם י כ ר ע ו
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מגילת מונטריאול לזכויות ולחובות

ומגילת מונטריאול לזכויות וחובות הינה מכשיר  הואיל 

מקורי שניתן לאזרחיות העיר מונטריאול ולאזרחיה 

כמקור להשראה בחיי היום יום שלהם במילוי 

זכויותיהם וחובותיהם, ושהם יכולים גם להעלות 

בפני נציב תלונות הציבור של עיריית מונטריאול 

באם הם חשים נפגעים כתוצאה מהחלטה, 

מפעולה או מהתעלמות של עיריית מונטריאול, של 

רשות לוויין עירונית, של תאגיד בשליטה עירונית, 

של עובד ציבור, של עובד או של כל גורם אחר 

המבצע תפקידים עבור העירייה.

עיריית מונטריאול מצהירה בזאת, 

באמצעות מגילת מונטריאול לזכויות 

ולחובות, על מחוייבותה להמשיך 

ולפתח ביחד עם כלל אזרחי העיר, 

את הכבוד לזכויותיהם, את ניהול 

חובותיהם ואת הבטחת יישומן.

6
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להכרזת מונטריאול על גיוון תרבותי והכללה )2004(. ובהתאם 

לחתימת מונטריאול על ההצהרה הבינלאומית של  ובהתאם 

האיגוד הבינלאומי של הרשויות המקומיות בדבר 

נשים במימשל המקומי )2002(.

להצהרת מונטריאול לכבוד יום האשה הבין לאומי  ובהתאם	

.)2005(

להצהרת המדיניות ע”י קהילת העיר מונטריאול  ובהתאם 

בדבר פיתוח בר-קיימא )2003(.

ומונטריאול מכירה כי היא יכולה, באמצעות  הואיל 

פעולותיה והטלת מרותה, לעזור לקדם את הזכויות 

והחובות של אזרחיה.

ומונטריאול מתכוונת לשתף את נבחרי הציבור  הואיל 

שלה, שכיריה, סוכנויות הלוויין שלה ותאגידים 

עירונייםבמאמץ מכוון לקידום ולהגנת אזרחות 

מוכללת.

וכל אזרחית וכל אזרח המתגורר במונטריאול  הואיל 

נושאים באחריות להימנע מכל צורת התנהגות 

שתפגע ביכולתם של אחרים ליהנות ממלוא 

זכויותיהם, ובכך לפגוע בכבוד ובאיכות החיים של 

כל אדם.

וכל אזרחית וכל אזרח המתגורר במונטריאול  הואיל 

אחראים על שמירת חוקים, חקיקת משנה וטובת 

הכלל.
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מבוא

מגילת מונטריאול 

לזכויות ולחובות

והושגה הסכמה בפסגת מונטריאול )2002( לטובת  הואיל 

מגילת מונטריאול לזכויות ולחובות שתבליט ערכים 

שמטרתם לדרבן אזרחים ואזרחיות לפעולה, כמו גם 

להגדיר את זכויותיהם במסגרת העיר.

ואזרחיות מונטריאול ואזרחיה מחוייבים, ביחד עם  הואיל 

בית העירייה, לקידום ערכי אזרחות שמטפחים 

בטיחות בתחומי העיר, יחסי שכנות טובה, וכבוד 

לסביבת המחייה כמו גם כבוד לסביבה הטבעית 

ולשימורה.

ואזרחיות מונטריאול ואזרחיה נהנים מהזכויות  הואיל 

ומהחירויות המוכרזות ומובטחות על-ידי ההכרזה 

לכל באי עולם בדבר זכויות האדם מה-10 לדצמבר, 

1948, ועל-ידי אמנות זכויות אדם בינלאומיות 

וכלל-אמריקאיות שאושררו ע”י קנדה ואשר קוויבק 

הכריזה עצמה כצד להן.

וכל זכויות היסוד תלויות וקשורות זו בזו ואינן  הואיל 

ניתנות לחלוקה, בכפוף לעקרון שנקבע בהצהרת וינה 

ותכנית הפעולה שנבעה מוועידת האו”ם העולמית 

לזכויות האדם )1993(.

ואזרחיות מונטריאול ואזרחיה נהנים מזכויות היסוד  הואיל 

שהוכרזו ושהובטחו ע”י מגילת קוויבק לזכויות 

האדם וחירויותיו )1975( וע”י המגילה הקנדית 

לזכויות ולחירויות )1982(.

להצהרת מונטריאול כנגד אפלייה גזעית )1989(  ובהתאם  

וההכרזה על ה-21 למרץ כעל “היום הבין-לאומי 

למאבק בכל צורות האפליה הגזעית” )2002(.
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מגילת מונטריאול לזכויות ולחובות

המגילה נוצרה בראשונה על-ידי האזרחים 

ולמענם, ביחד עם תרומתם של מספר 

מומחים כמו גם צוות המשימה למען 

הדמוקרטיה. המגילה בגרסתה הראשונה 

נבדקה, שוב בהשתתפות האוכלוסין וצוות 

הפעולה למען הדמוקרטיה, במטרה לוודא 

שמירה על ההתניות של סעיף 42 ולשפרה 

בהתאם. כתוצאה, מספר מחוייבויות, כגון 

אלו הקשורות לדמוקרטיה, לסביבה ולפיתוח 

בר-קיימא, עברו ניסוח מחדש, ומחוייבויות 

אחרות נוספו במטרה לשקף טוב יותר את 

העולם של ימינו-אנו.

מגילת מונטריאול לזכויות ולחובות מהווה 

מסמך יסודי הן עבור עיריית מונטריאול והן 

עבור אזרחי העיר. מגילה זו היא ראשונה 

מסוגה בצפון אמריקה.
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מגילת מונטריאול לזכויות ולחובות

הקדמה

מגילת מונטריאול לזכויות וחובות מבוססת על 

ערכי כבוד האדם, צדק, שלום, שיוויון, שקיפות 

ודמוקרטיה.  ערכים אלו משותפים לתושבי 

העיר ולתושבותיה ומהווים יסוד מוסד לאותן 

זכויות אדם בסיסיות המוכרות על-ידי האו”ם.

מגילת מונטריאול מיישמת גישה חדשנית 

לצורך ביסוס עקרון הזכויות והחובות, כאחד. 

המגילה מהווה מעין אמנה חברתית הקוראת 

למחוייבות מהותית של עיריית מונטריאול 

וכל כח האדם שלה לשיפור מתמשך בשירות 

לציבור.

המגילה ממנה גוף נייטרלי ונטול-פניות, נציב/ת 

תלונות הציבור של מונטריאול, אשר אחראי/ת 

לקידום פתרונות אם וכאשר מופיעים חילוקי 

דעות בין אזרח לבין העירייה בקשר לנושאים 

המבוססים על תוכן המגילה. אולם, יותר 

מכל, המאמץ המשותף לאזרחים ולמונטריאול 

הוא זה שמאפשר להבטיח את כיבוד הזכויות 

הכלולות במגילה. 
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