
 
 الحاكمة كاثي هوكول   2022/ 1/ 3 للنشر فوًرا: 

 
 

  إدارية تعيينات عن تعلن هوكول الحاكمة
  

  جديدة. إدارية  تعيينات عن اليوم هوكول كاثي الحاكمة أعلنت
  

(، ألتزم بتعيين أكثر الموظفين الحكوميين تفانيًا وكفاءة للعمل معي في تحقيق النتائج COVID-19"مع تعافينا من جائحة )
"تجلب تانيا ديساناياكي، وماركوس غونزاليس سولير، وجيمس  قالت الحاكمة هوكول. وحل المشكالت لسكان نيويورك،"

ة الهائلة التي سيقدمونها لخدمة شعب والية  كاتز ثروة وتنوًعا في الخبرة إلى إدارتي وأنا فخور بتعيينهم من أجل الموهب
  نيويورك."

  
في اآلونة األخيرة، شغلت تانيا منصب نائب مدير   نائبة السكرتير المكلف باإلسكان.في منصب تانيا ديساناياكي تم تعيين 

ن اإلداريين في األمور  مكتب عمدة مدينة نيويورك للشئون التشريعية في الوالية، حيث عملت مستشارة للمدير وكبار المسؤولي
الحرجة التي تؤثر على مدينة نيويورك أثناء المساعدة في اإلشراف على الممثلين التشريعيين وكبار المستشارين في المكتب.  

حيث أدارت ضمن عدة صالحيات قائمة تضم ما يصل إلى خمسين وكالة وهيئة في   2016انضمت تانيا إلى المدينة في عام 
سي، قامت تانيا بتطوير العمل بين اإلدارات الحكومية إلدارة الحفاظ على المساكن وتنميتها، وهيئة اإلسكان  المدينة. بشكل أسا

لمدينة نيويورك، ومؤسسة التنمية االقتصادية، ومؤسسة تطوير اإلسكان، وإدارة تخطيط المدن، واإلدارة المالية، وإدارة  
دة لإلنفاذ الخاص. وقبل الخدمة في المدينة، تولت تانيا منصب المديرة المباني، وإدارة اإلطفاء في نيويورك، ومكتب العم

وبدأت حياتها المهنية في مجلس شيوخ  Wilson Elser Moskowitz Edelman & Dicker LLPالتشريعية لشركة 
لفخرية،  ( في كلية ألباني اSUNYوالية نيويورك. تخرجت تانيا بامتياز مع مرتبة الشرف من جامعة والية نيويورك )

   وحصلت على بكالوريوس في اآلداب مع تخصص رئيسي في العلوم السياسية، مع التركيز على القانون العام.
  

. في اآلونة األخيرة، شغل ماركوس  نائب السكرتير المكلف بالسالمة العامةفي منصب ماركوس جونزاليس سولير  تم تعيين
. يقدم مكتب العمدة للعدالة الجنائية 2015دينة نيويورك حيث عمل منذ عام منصب مدير مكتب العمدة للعدالة الجنائية في م

المشورة إلى العمدة بشأن إستراتيجية السالمة العامة ويقوم بتطوير حلول لمشاكل السالمة العامة في المدينة جنبًا إلى جنب مع  
 180مليون دوالر، و 950يزانية قدرها  أشرف ماركوس على عمليات وبرامج المكتب بم الشركاء داخل الحكومة وخارجها.

وفي ظل قيادته، منحت   عقد. 500منظمة مجتمعية وغير ربحية من خالل أكثر من  300موظفًا، وشراكات مع أكثر من  
مليون دوالر في إطار برنامج شراكة التأثير االجتماعي   20وزارة الخزانة األمريكية مدينة نيويورك جائزة االبتكار بقيمة 

لمبادرتها للحد من عنف السالح من خالل  -وهي ثاني جائزة وطنية من هذا القبيل  - ( SIPPRAقابل النتائج )للدفع م
(. وقبل ذلك، شغل  CUNYوهو أيًضا أستاذ مساعد في كلية جون جاي للعدالة الجنائية في جامعة ) التدخالت المجتمعية.

اجعة الشكاوى المدنية ونائب المراقب الفيدرالي في اتفاقية  ماركوس منصب نائب المدير التنفيذي للسياسات في مجلس مر
وهو خريج معهد القيادة بمدينة نيويورك وحاصل على برنامج منحة العمدة للخريجين.  اإلصالح المستدام لشرطة بورتوريكو.

سكول  ماركوس حاصل على الدكتوراه في السياسات والماجستير في السياسات العامة واإلدارة من جامعة نيو 
وهو حاصل على درجات جامعية في القانون  وحصل على جائزة حنا أرندت ألفضل أطروحة في السياسة. )نيويورك(.

  والدراسات العليا من عدة جامعات أوروبية.
  

. انضم إلى الغرفة التنفيذية من  نائب السكرتير المكلف بالتنمية االقتصادية والقوى العاملةفي منصب جيمس كاتز   تم تعيين
مكتب رئيسة مانهاتن بورو، حيث شغل منصب نائب رئيس المنطقة وقاد مفاوضات استخدام األراضي البارزة، وشغل 

رئيس المنطقة في مجالس إدارة العديد من منصب الوصي ورئيس التدقيق في نظام التقاعد لموظفي مدينة نيويورك، وَمثَّل 



محافظات حدائق المدينة ومناطق تحسين األعمال التجارية. وقبل انضمامه إلى مكتب رئيسة بورو، عمل كاتز نائبًا تنفيذيًا  
وفي هذا   ( لمدة سبع سنوات.NYCEDCللرئيس ومديًرا لشئون الموظفين في مؤسسة التنمية االقتصادية لمدينة نيويورك )

المنصب، كان أحد كبار المسؤولين في الشركة ولعب دوًرا رئيسيًا في العديد من الجهود البارزة في استخدام األراضي وبناء  
رأس المال والتنمية االقتصادية في مدينة نيويورك. وكان مسؤوالً بشكل رئيسي عن اإلدارة اليومية للمكتب التنفيذية من  

(، باإلضافة إلى أربعة أقسام تضمنت مجموعة NYCEDCادية لمدينة نيويورك )في مؤسسة التنمية االقتص Cالدرجة 
االستثمارات اإلستراتيجية )ذراع االستثمار القائم على المهمة في مدينة نيويورك لمؤسسة التنمية االقتصادية لمدينة نيويورك(  

اميًا، عاد كاتز إلى خدمة الوالية بعد أن عمل وإدارات العالقات الحكومية والمجتمعية والشؤون العامة والتسويق. بصفته مح
سابقًا كمستشار أول ومستشار خاص للمدعية العامة لوالية نيويورك، حيث عمل على اإلنفاذ والمسائل التشريعية المتعلقة  

، والماجستير كاتز حاصل على الدكتوراه في القانون من كلية الحقوق بجامعة هارفارد  بالحوكمة غير الربحية والنزاهة العامة.
في السياسات العامة من كلية هارفارد كينيدي، والبكالوريوس من جامعة براون. يعيش كاتز في بروكلين مع زوجته 

  وطفليهما.
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