
 
 الحاكمة كاثي هوكول   2022/ 5/ 20 للنشر فوًرا: 

 
 

  
  نيويورك والية  في الحاكمة هوكول تعلن عن تعيينات في الدائرة الثانية بقسم االستئناف

  
  

   نيويورك.  والية في االستئناف بقسم  الثانية الدائرة في  تعيينات عن اليوم هوكول كاثي الحاكمة أعلنت
  

"أنا على ثقة بأن   قالت الحاكمة هوكول. "إن تعيين القضاة المتميزين وذوي الخبرة هو من أولى خطوط دفاعنا ضد الظلم،"
هؤالء القضاة سيواصلون سجلهم الرائع في الخدمة العامة وسيدعمون قدسية القانون. إنهم األفضل من بين األفضل، وأنا 

  فخورة بأنهم سيخدمون سكان نيويورك."
  

فوتسيناس منصب   ، شغلت القاضية2019منذ   الدائرة الثانية، قسم االستئناف.في سعادة القاضية هيلين فوتسيناس تعيين 
قاضية االستئناف في مقاطعة ناسو للدائرتين القضائيتين التاسعة والعاشرة. وفي السابق، عملت قاضية في محكمة مقاطعة  

. وقبل أن تصبح قاضية، عملت كاتبة قانونية رئيسية للقاضي ستيفن  2018ناسو، وانتُخبت قاضية في مقاطعة ناسو في عام 
لوالية نيويورك. وفي وقت سابق أيًضا، تولت القاضية فوتسيناس رئاسة نقابة المحامين من أصل جايجر في المحكمة العليا 

 إسباني في لونغ آيالند. 
  

عملت القاضية تايلور قاضية في المحكمة العليا في   الدائرة الثانية، قسم االستئناف.في سعادة القاضية جانيس تايلور تعيين 
، عملت قاضية في  1997إلى  1995. وفي الفترة من 2012ث أعيد انتخابها في عام ، حي1998مقاطعة كوينز منذ عام 

المحكمة المدنية لمدينة نيويورك. القاضية تايلور هي أيًضا الرئيسة السابقة والرئيسة الحالية لمجلس إدارة نقابة محامي رابطة  
  (.Macon B. Allen Black Bar Associationماكون ب. ألين ذوي البشرة السوداء )

  
تشغل وان حاليًا منصب قاضية بالمحكمة العليا لمقاطعة   الدائرة الثانية، قسم االستئناف.في سعادة القاضية ليليان وان تعيين 

وقبل انتخابها للمحكمة العليا، عملت قاضية في محكمة دعاوى والية   .2022كينجز، وهو المنصب الذي تشغله منذ يناير 
. القاضية وان هي  2018إلى  2012وقاضية في محكمة األسرة في مدينة نيويورك من  2021إلى  2018نيويورك من 

الرئيسة المشاركة للجنة االستشارية ألخالقيات القضاء، والرئيسة السابقة لرابطة القضاة األمريكيين من أصل آسيوي في  
نيويورك، وعضو مجلس إدارة نقابة المحاميات في بروكلين. تعمل القاضية وان حاليًا أستاذة مساعدة في كلية كاردوزو 

  ابة القانونية لطالب السنة األولى في القانون.للقانون، حيث تقوم بتدريس المحاماة والكت
  

عمل وارهيت قاضيًا في المحكمة العليا في مقاطعة   الدائرة الثانية، قسم االستئناف.في سعادة القاضي باري وارهيت تعيين 
وفي السابق، شغل منصب قاضي إشراف وأجزاء جنائية عليا في الدائرة القضائية التاسعة في  . 2019ويستتشستر منذ عام 

، 2018إلى  2010. كما عمل قاضيًا في محكمة مقاطعة ويستشستر من 2019إلى عام  2015مقاطعة ويستشستر من عام 
ي وارهيت هو حاليًا عضو في اللجنة  . القاض2010إلى  2006باإلضافة إلى عمله قاضيًا بالنيابة في قرية تاريتاون من 

  (.Justice Brandeis Law Societyالتنفيذية لجمعية العدل برانديز )
  

راجعت لجنة الفرز القضائي للدائرة الثانية بقسم االستئناف الطلبات وأجرت مقابالت مع عشرات المتقدمين. لم يتم تقديم سوى  
هيالً عالياً" إلى الحاكمة للنظر فيها. لكي يتبيَّن أن المرشحين "مؤهلون تأهياًل  المتقدمين الذين اعتبرتهم اللجان "مؤهلين تأ

 عاليًا"، يجب عليهم إظهار النزاهة واالستقاللية والقيادة والفكر والقدرة القانونية والحكم والحالة المزاجية والخبرة.  



 
ية الفرز لملء الشواغر في أقسام االستئناف  سيواصل مكتب الحاكمة مراجعة المرشحين الذين تقدموا بنجاح خالل عمل

 بالمحكمة العليا.  
 

بموجب دستور والية نيويورك وقانون السلطة القضائية، تتمتع الحاكمة بسلطة تعيين قضاة لكل قسم استئناف من بين أولئك 
  الذين تم انتخابهم كقضاة في المحكمة العليا. ال تخضع هذه التعيينات لموافقة مجلس الشيوخ.
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