
 
 الحاكمة كاثي هوكول    10/2021/ 4 للنشر فوًرا:

 

 

  الحاكمة هوكول تعلن عن تعيينات اللجنة المشتركة لألخالقيات العامة
  

  خوسيه نيفيس رئيسًا وشارون ستيرن جيرستمان للعمل في اللجنة
  

أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم عن تعيينات اللجنة المشتركة لألخالقيات العامة. الحاكمة تعي ِّن خوسيه نيفيس رئيًسا للجنة  
وشارون ستيرن جيرستمان عضًوا في اللجنة. سيشغل الشخصان الُمعيَّنان المقعدين الشاغرين لروبرت كوهين وجيمس إي  

  ديرينغ.
  

قالت الحاكمة  الحكومة أولوية قصوى إلدارتي، ويشمل ذلك تعزيز الرقابة على األخالقيات،""تمثل استعادة الثقة في 
يحظيان باحترام ومهنيان موهوبان سيحافظان على التزامنا بالحكم   خوسيه نيفيس وشارون ستيرن جيرستمان" هوكول.

المنفتح واألخالقي ويساعدان ليس فقط في تغيير حكومة الوالية، ولكن األهم من ذلك، صورة الناس وتصورهم لحكومة 
  الوالية."

  
س حياته للخدمة العخوسيه نيفيس امة كمدعي عام يتمتع بمهنية  ، مؤسس مكاتب خوسيه ل. نيفيس وشركاه للمحاماة، كرَّ

ومن المحاربين القدامى في الجيش وأحد قيادات المجتمع ألكثر من عشرين عاًما. قبل تأسيس مكتب المحاماة الخاص به،  
عمل السيد نيفيس في مكتب المدعي العام لوالية نيويورك كنائب لرئيس وحدة التحقيقات والمالحقات الخاصة. عمل السيد 

الطيران الفيدرالية التابعة لوزارة النقل األمريكية، حيث أشرف على التحقيقات والمالحقات القضائية لمختلف   نيفيس في إدارة
( من قبل الطيارين وشركات النقل الجوي وميكانيكي الطيران، وإدارة الخدمات FARمخالفات الئحة الطيران الفيدرالية )

 10اضي. عمل برتبة نقيب في جيش االحتياط األمريكي ألكثر من اإلصالحية بمدينة نيويورك، شعبة المحاكمات والتق
. أثناء وجوده في الجيش، قام السيد نيفيس بمقاضاة جرائم االعتداء الجنسي 2009سنوات وتم إرساله إلى أفغانستان في عام 

مكتب المدعي العام  وسوء السلوك األخرى من قبل أفراد الخدمة األمريكية، كما ُطلب منه العمل كمدعي أمريكي خاص ل
األمريكي في المنطقة الشمالية بنيويورك حيث كان يرفع القضايا في المحكمة الفيدرالية. أثناء تواجده في أفغانستان، تم تكليفه  

بمهمة سيادة القانون في والية لغمان. ركز على إسداء المشورة للقضاة األفغان ومستشاري الدفاع والمدعين العامين فيما  
سائل القانون الجنائي ورفع الدعاوى أمام المحاكم وإدارة نظام العدالة الجنائية الذي تم تشكيله حديثًا. كما كان للسيد يتعلق بم

نيفيس دور فعال في اإلشراف على مشاريع البنية التحتية الكبرى التي شملت تجديد دار القضاء ومرفق االحتجاز قبل  
ى حصل على تسريح مشرف. بدأ السيد نيفيس حياته المهنية في مكتب  حت  2014المحاكمة. خدم في الجيش حتى عام 

المدعي العام لمقاطعة كينجز كمساعد للمدعي العام. خالل فترة عمله التي استمرت أحد عشر عاًما، حصل على ترقية ليشغل  
الجرائم المتعلقة باألسلحة  منصب مستشار والحق مئات القضايا الجنائية بما في ذلك التحقيقات طويلة األجل في المخدرات و

والسرقات والسطو واالعتداء باإلضافة إلى جرائم العنف األخرى. تخرج السيد نيفيس من جامعة سانت جون في كوينز  
  بدرجة البكالوريوس في العدالة الجنائية وحصل على الدكتوراه في القانون من كلية الحقوق في بروكلين.

  
للمحاماة في بوفالو   Magavern Magavern Grimm LLPتعمل مستشارة في مكتب   شارون ستيرن جيرستمان

بنيويورك. تركز عملها في مجاالت الوساطة والتحكيم والتقاضي واالستئناف. كانت السيدة جيرستمان رئيسة نقابة المحامين  
المحامين األمريكية وتواصل العمل في مجلس ، وعملت في مجلس محافظي نقابة 2018-2017لوالية نيويورك في 

مندوبيها. السيدة جيرستمان مديرة سابقة لنقابة المحامين في مقاطعة إيري ورئيسة سابقة لمؤسسة نقابة إيري كاونتي  
ومحاميات غرب نيويورك. حصلت على العديد من الجوائز من العديد من نقابات المحامين وهي زميلة مدى الحياة في  

قابة المحامين األمريكيين ومؤسسة نقابة المحامين في والية نيويورك. وهي أيًضا عضو منتخب في معهد القانون مؤسسة ن
ست في كليات الحقوق بجامعة توليدو، وجامعة ميسوري ست -األمريكي. در   Newكانساس سيتي، وجامعة بوفالو، حيث در 



York Practice  الت مراجعة القانون، ومؤلفة مشاركة في قانون وقواعد  عاًما. وهي مؤلفة للعديد من مقا 30لمدة
 Weinstein Korn and(، وعضو في هيئة تحرير مجلة  James Publishingالممارسة المدنية في نيويورك ) 

Miller  :قواعد الممارسة المدنية في نيويورك ،CPLR  باإلضافة إلى التدريس في كلية الحقوق، تشمل الخبرة المهنية .
مة ورئيسية في محكمة والية نيويورك العليا، حيث كانت   29رستمان للسيدة جي عاًما من الخدمة كمحامية امام المحاكم/ُمحك ِّ

مسؤوليتها األساسية التوسط في القضايا المدنية للتسوية. حصلت السيدة جيرستمان على درجة البكالوريوس من جامعة  
  برغ، وشهادة الماجستير في القانون من كلية الحقوق بجامعة ييل.براون، ودرجة الدكتوراة في القانون من جامعة بيتس
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