الحاكمة كاثي هوكول

فورا2021/10/21 :
للنشر ً
الحاكمة هوكول تعلن عن تعيينات إدارية وترشيحات وتوصيات
أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم تعيينات وترشيحات وتوصيات جديدة إلدارتها.

قالت الحاكمة هوكول" ،ليس هناك شك في أن نيويورك تواجه تحديات هائلة ،ومن األهمية بمكان أن نجتذب أفضل العقول
أدوارا مهمة ويساعدون إدارتنا في تعزيز استجاباتها
وأكثرها ذكا ًء لحكم واليتنا والقتال من أجل شعبنا.سيشغل هؤالء األفراد
ً
لمجموعة من التحديات الحرجة ،من حماية سكان نيويورك أثناء حاالت الطوارئ إلى تنظيم النظام المالي للوالية".
مؤخرا منصب نائب الرئيس
جانيت م .موي سيتم ترشيحها لمنصب مفوضة لمكتب الخدمات العامة ( .)OGSوقد شغلت
ً
التنفيذي والمدير التنفيذي للعمليات في حلول الصحة العامة ،وهي منظمة ملتزمة بالحد من التفاوتات الصحية في جميع أنحاء
مدينة نيويورك .في هذا المنصب ،أشرفت على فرق المالية والمحاسبة والموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات والمرافق
وإدارة العقارات وخدمات التعاقد واإلدارة في  .PHSسابقاً ،شغلت السيدة موي منصب مدير العمليات في مكتب المدعي
العام في نيويورك ،حيث أشرفت على عملياتها التجارية بميزانية  225مليون دوالر و  1,800موظف في  33موقعًا،
وبرنامج تحديث على مستوى المؤسسة .عملت السيدة موي كأول مسؤول إستراتيجي في مكتبة بروكلين العامة ،حيث قادت
مبادراتها اإلستراتيجية ذات المهام الحرجة لتقديم خدمات مبتكرة وتوليد اإليرادات وتحسين العمليات .شغلت منصب نائب
رئيس الموظفين وكبير مستشاري السياسات في مكتب العمدة بمدينة نيويورك ،حيث ركزت على استراتيجيات خدمة العمالء
والتكنولوجيا واالبتكار .قبل عملها في الخدمة العامة ،عملت في شركة االستشارات اإلدارية بوز ألين هاميلتون وشركة
التأمين الصحي آنثيم .حصلت السيدة موي على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية والماجستير في اإلدارة من جامعة
روتشستر .ستعمل السيدة موي كمفوضة باإلنابة حتى إقرار مجلس الشيوخ.
ماريا إمبلاير سيتم ترشيحها لتكون مفوضة شعبة حقوق اإلنسان ( .)DHRمؤخراً ،شغلت السيدة إمبريال منصب الرئيس
التنفيذي لجمعية  YWCAفي وايت بلينز وسنترال وستشستر ،التي تتمثل مهمتها في القضاء على العنصرية وتمكين المرأة.
تحت قيادة السيدة إمبريال ،أكملت  YWCAتجديدًا أخضر لمقرها بقيمة  26مليون دوالر ،وإعادة تمويل سندات بقيمة 4
ماليين دوالر لمركز أنشطتها نورث ساينت وأعادة تصميم برامج المنظمة لتعكس مهمتها بشكل أفضل بما في ذلك تأسيس
مركز المساواة ضد العنصرية والذي افتتح في أبريل  .2021تم تكريم بالسيدة إمبريال من قبل وستشستر  914باعتبارها
حائزة على جائزة نساء األعمال لعام  2018وحصلت على جائزة بطل العدالة التي يقدمها مركز فيرك للعدالة االجتماعية من
كلية الحقوق في فوردهام ،وجائزة حقوق اإلنسان في وستشستر على تعزيز حقوق اإلنسان في المقاطعة وأيضًا جائزة برنامج
فرصة مجتمعات وستشستر ( )WESTCOPلخدمة المجتمع .وهي عضو في مجلس إدارة مؤسسة وستشستر غير الربحية،
والمجلس االستشاري للمرأة في لجنة المحاكم للمنطقة القضائية التاسعة .بدأت السيدة إمبريال حياتها المهنية بالعمل كمساعد
في مكتب المحاماة أوميليفني ومايرز .تخرجت من جامعة هارفارد وكلية روبرت واغنر للدراسات العليا للخدمة العامة وكلية
الحقوق بجامعة هارفارد .ستعمل السيدة إمبريال كمفوض باإلنابة إلى حيث موافقة مجلس الشيوخ على التعيين.
جاكي براي سيتم ترشيحها لمنصب مفوضة قسم والية نيويورك لألمن الداخلي وخدمات الطوارئ ( .)DHSESتنضم إلى
إدارة هوكول بعد تنسيق سعة زيادة المستشفيات خالل ذروة ( )COVIDلمدينة نيويورك ،حيث عملت كنائب المدير
التنفيذي لفرق الفحص والتتبع في  ،NYCوالمستشارة األولى لحملة التطعيم في المدينة .شغلت سابقًا منصب المدير
االفتتاحي لمكتب رئيس البلدية لحماية المستأجرين حيث قامت ببناء مكتب جديد من األلف إلى الياء يركز على حقوق
المستأجرين وحماية األسر المستأجرة في المدينة التي يبلغ عددها مليوني أسرة .وقبل ذلك ،شغلت منصب النائب األول
للمفوض في إدارة خدمات المشردين في مدينة نيويورك ،وهو أكبر وأشمل نظام للمشردين في البالد ،حيث أشرفت على
العمليات اليومية وتنفيذ خطة المدينة "التغلب على التشرد" .قبل انضمامها إلى حكومة مدينة نيويورك ،شغلت السيدة براي

منصب نائب رئيس الموظفين في اإلدارة الوطنية للمحيطات والغالف الجوي ورئيس هيئة األركان في خدمة الطقس
الوطنية .هناك ركزت على تثبيت برامج األقمار الصناعية الخاصة بالطقس في الواليات ،وتنفيذ رؤية خدمة الطقس لتوفير
خدمات دعم اتخاذ القرارات عالية الجودة للواليات والمحليات ،وتطوير سياسة التكيف مع المناخ .وهي خريجة جامعة
ميشيغان وحاصلة على درجة الماجستير في الصحة العامة من كلية ميلمان للصحة العامة بجامعة كولومبيا .السيدة براي
متحمسة إلدارة التغيير في القطاع العام وجعل البيروقراطيات تعمل .ستعمل السيدة براي كمفوضة باإلنابة حتى إقرار مجلس
الشيوخ للتعيين.
مؤخرا كمديرة لمعهد االبتكار في المقاضاة
لوسي النغ تم تعيينها في منصب المفتش العام لوالية نيويورك .عملت النغ
ً
( )IIPحيث تعمل مع المدعين العامين والمجتمعات لتعزيز السالمة واإلنصاف والكرامة في نظام العدالة الجنائية .تحت
قيادتها ،دعا  IIPإلى إصالحات العدالة الجنائية وركز على الحد من عمليات إطالق النار والوفيات التي تتعلق بالشرطة،
ووضع مبادئ توجيهية للنيابة العامة لزيادة المساءلة والدعوة إلى زيادة الدعم لضحايا عنف الشرطة .في عام  ،2006بدأت
النغ حياتها المهنية كمساعد مدعي عام منطقة مانهاتن ،أوالً في مكتب االستئناف والحقًا في قسم المحاكمات .وعملت أيضًا
كمستشار خاص لمحامي المقاطعة وكذلك المدير التنفيذي لمركز الفكر الداخلي ،في أكاديمية اإلدعاء العام في مانهاتن ،التي
وسعت نطاق التدريب القانوني للمدعين العامين ووضعت سياسة إصالح االدعاء .وهناك أنشأت برنام ًجا يسمى العدالة
الجنائية الداخلية ،وهو مساق جامعي من نوعه للمدعين العامين والطالب المسجونين لدراسة العدالة الجنائية معًا داخل
عضوا في فئة علماء القيادة
السجن .قامت مجلة القانون في نيويورك بتسمية النغ بالنجم الصاعد في عام  .2015كانت
ً
الرئاسية لعام  ،2017وهو برنامج أطلقه في عام  2014رئيسا الواليات المتحدة السابقان بيل كلينتون وجورج دبليو بوش،
وتعمل كعضو مؤقت في مجلس العالقات الخارجية .حصلت النغ على جائزة إليزابيث هيرلوك بيكمان لعام  2020من
جمعية علم النفس األمريكية ،لعملها كمعلمة ألهمت طالبها إلحداث فرق في مجتمعاتهم .تم تعيينها وعملت في فرقة عمل
نقابة المحامين في والية نيويورك حول الظلم العنصري وإصالح الشرطة في عام  ،2020والعنصرية والعدالة االجتماعية
والقانون في عام  ،2021وهي مؤلفة كتاب تابعوا المسيرة! ( )!March Onوهو كتاب لألطفال حول حق المرأة في
التصويت تم إصداره بمناسبة الذكرى المئوية للتعديل التاسع عشر .في عام  ،2021اختيرت النغ كواحدة من  50امرأة
غيرن العالم في مجلة وورث .حصلت النغ على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية مع مرتبة الشرف العالية من كلية
سوارثمور ودكتوراه في القانون من كلية الحقوق بجامعة كولومبيا.
أوصت الحاكمة هوكول مفوضي صندوق تأمين والية نيويورك ( )NYSIFبتعيين غوراف فاسيشت بمنصب المدير
التنفيذي .عمل السيد فاسيشت كمستشار لرئيس سابق لمجلس محافظي نظام االحتياطي الفيدرالي ،ومحاميًا لثالثة من حكام
نيويورك ،وفي أدوار رئيسية في إدارة الخدمات المالية في نيويورك ،سلفها ،إدارة التأمين في نيويورك ،ومكتب المدعي
العام في نيويورك .وبصفته نائب الرئيس األول ومدير برنامج التنظيم المالي في فولكر االينس ("التحالف") من  2014إلى
 ،2020قدم السيد فاسيشت المشورة لرئيس مجلس االحتياطي الفيدرالي السابق بول إيه فولكر والعديد من أعضاء مجلس
إدارة فولكر االينس بشأن االستقرار المالي والمسائل التنظيمية .كما وجه السيد فاسيشت عملية تطوير مقترحات اإلصالح
وعزز أولويات سياسة التحالف أمام الحكومة الفيدرالية ،بما في ذلك لجنة مجلس الشيوخ للبنوك واإلسكان والشؤون
الحضرية ،ولجنة الخدمات المالية في مجلس النواب ،ومجموعة من الوكاالت التنظيمية المالية .قبل انضمامه إلى التحالف،
أمضى السيد فاسيشت عقدًا من الزمن في حكومة والية نيويورك .في اآلونة األخيرة ،شغل منصب نائب المشرف التنفيذي
في  ،DFSوترأس القسم المصرفي للوكالة ،وقبل ذلك كان نائب المشرف األول للوكالة السابقة  ،DFSإدارة التأمين في
 .NYSعمل السيد فاسيشت أيضًا كمساعد أول مساعد ومستشار مساعد لثالثة من حكام في نيويورك ومساعد المدعي العام
في مكتب حماية االستثمار في مكتب المدعي العام لوالية نيويورك .تخرج السيد فاسيشت من جامعة نيويورك وكلية الحقوق
ً
زميال غير مقيم في مركز األسواق المالية العالمية في كلية ديوك للقانون ومساه ًما في مجلة
بجامعة سانت جون ،وكان
المراجعة التنظيمية القانونية في بنسلفانيا.
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