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 المراجع العام ال يجد أي عالقة تربط بين المنح والسياسة
 تم إلغاء إجراءات المنح الخاطئة، واستقالة الوزير

 لقد قامت المقاطعة اليوم بإجراء بناء على تقرير من المراجع العام - QUEEN'S PARKكوينز بارك 

 التي تدعم المشاريع الموضوعة للقادمين الجدد إلى أونتاريو والتي لضمان االنفتاح والشفافية والمسائلة
 .تحتاج إلى رأس مال

قال السيد ماكجنتي، رئيس المقاطعة، بأن الحكومة سوف تضع نهاية إلى الممارسة التي كانت قائمة وهي 
كمنح رأسمالية إلى استخدام األموال المتبقية في نهاية العام المالي من وزارة الجنسية والهجرة إلعطائها 

 .إثنية/مجموعات ثقافية

إن مساعدة القادمين الجدد من جميع أنحاء العالم هي الصواب بعينه، ومن أذكى "وأضاف السيد ماكجنتي، 
 ."األشياء التي نقوم بها، ولكنها يجب أن تقوم على االنفتاح والشفافية والمساءلة

ونحن نعرب عن شكرنا للسيد المراجع الذي وجد "طعة كما قال أيضًا السيد دالتون ماكجنتي رئيس المقا
 ." وسوف نقوم بعالجها-أمثلة إلجراءات إدارية غير مقبولة في هذا البرنامج 

ومن اآلن فصاعدًا، سوف تتم إدارة أي دعم للمشاريع التي تحتاج لرأس مال يتم منحها إلى المجتمعات "
 من خالل أموال محددة تديرها وزارة تجديد البنية -لتحتية الثقافية واإلثنية مثل أي مشاريع أخرى للبنية ا

 .التحتية العامة، وتكون على أساس معايير صارمة وكبند من بنود الميزانية يتم وضعه في بداية العام المالي

وقد قال المراجع العام في تقريره عن منح نهاية العام المالي التي قام وزير الجنسية والهجرة بتقديمها 
 ."نجد أي دليل يشير إلى إن المنظمات التي تلقت تلك المنح قد تلقتها ألن لها روابط سياسيةلم "

انتهي أيضًا إلى أن اإلجراء المتبع لمنح تلك  Jim McCarter ولكن المراجع العام، السيد جيم ماك كارتر

ً"المنح   ."لم يكن مفتوحًا أو شفافًا أو مسؤوال

 .لسيد ماكجنتي أنه سوف يتم تنفيذ جميع التوصيات التي أوصى بها تقرير المراجع العاموقد أكد ا

 قد قدم استقالته كوزير للجنسية والهجرة وسوف  Mike Colleوأعلن رئيس المقاطعة أن السيد مايك كول 
 الجديد لوزارة  الذي حلف اليمين اليوم بعد الظهر كالوزيرGerry Phillipsيأخذ مكانه السيد جيري فيليبس 

 .الجنسية والهجرة، باإلضافة إلى مسئولياته كوزير للخدمات الحكومية
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أنا أعلم أن مايك عمل أقصى ما في وسعه وكان ملتزما عن حق لمساعدة "وقال السيد ماكجنتي، 
ما يتعلق  إن مايك رجل أفعال وليس أقوال عند-القادمين الجدد إلى أونتاريو لكي يستقروا وينجحوا بها 

 ." إنه يعمل بالخدمة العامة ألنه يؤمن بالتعددية، كما تؤمن به حكومتنا أيضًا.  األمر بالتعددية

وفي تلك الظروف، يشعر مايك، وأنا أوافقه، أن الوزير .  إال أن هذه الحكومة تؤمن إيمانًا قوياُ بالمساءلة"
 ."مكن أن يفعله وإن استقالته هي أصوب شيء ي-يجب أن يوضع موضع المساءلة 
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