
 
 الحاكمة كاثي هوكول   22/12/2022 للنشر فوًرا:

 
 

  هيكتور دي السال ليكون رئيس محكمة االستئناف في والية نيويورك الحاكمة هوكول ترشح حضرة القاضي
  

 خبير قانوني، يتمتع السال بخبرة قوية في بناء توافق اآلراء وزيادة الوصول إلى العدالة  ك
  

 مندلسون كرئيسة القضاة اإلداريين -وستعمل حضرة القاضية إدوينا ج.ريتشاردسون
  
  

في نيويورك كرئيس   عينت الحاكمة كاثي هوكول اليوم حضرة القاضي هيكتور دي السال رئيس الدائرة الثانية للمحكمة العليا
القضاة القادم في محكمة االستئناف في والية نيويورك. وكرئيس للقضاة سيقود القاضي السال أعلى محكمة في نيويورك 

ويشرف على الفرع القضائي بأكمله في الوالية. إضافة إلى ذلك، أعلنت الحاكمة هوكول دعمها القوي لنية القاضي السال في  
مندلسون كرئيسة القضاة اإلداريين إذا وافق مجلس الشيوخ على ذلك. يشرف كبير القضاة -دسونتعيين إدوينا ج.ريتشار

 اإلداريين على العملية اليومية لنظام المحاكم على مستوى الوالية.  
  

د." "تتمتع محكمة االستئناف في نيويورك بتاريخ طويل كمنارة للعدالة والقاضي السال هو رجل قانون بارز في هذا التقلي
"إن لديه المهارات والخبرة والفكر لضمان أن ينظر إلى أعلى محكمة لدينا على أنها تتبوأ دور القيادة  قالت الحاكمة هوكول،

في كافة أنحاء البالد. يتمتع القاضي السال بسمعة طيبة باعتباره صانع توافق في اآلراء وأنا أعلم أنه يستطيع توحيد المحكمة 
قاد بشكل فعال أكبر محكمة استئناف تابعة للوالية في البالد وبالشراكة مع القاضية ريتشاردسون  في خدمة العدالة. لقد 

مينديلسون أعلم أنه سيركز على توسيع الوصول إلى العدالة لسكان نيويورك. أصبحت محاكم واليتنا أكثر أهمية اآلن من أي  
ك وأنا أعلم أن القاضي السال سيقود المحكمة في القيام بذلك وقت مضى عندما يتعلق األمر بحماية حقوقنا ودعم قيم نيويور

 بالضبط". 
  

"أشعر بالتواضع من ترشيح الحاكمة هوكول وأشكرك على هذا الشرف العظيم. أنا ملتزم بقيادة المحكمة بنزاهة وإنصاف 
ط لتعيين حضرة القاضية إدوينا "إذا حصلت الموافقة، أخط قال القاضي السال.ودعم العدالة وحماية حقوق سكان نيويورك،" 

ج. ريتشاردسون مينديلسون للعمل كرئيسة القضاة اإلداريين ويشرفني أن أعمل معها لجعل محاكمنا تعمل بكفاءة وفعالية قدر  
 اإلمكان من أجل تحسين حياة جميع سكان نيويورك."  

  
ل أكثر محكمة استئناف في الوالية ازدحاًما وأكبرها في  ، قاد القاضي السا2021وبصفته قاضيًا رئيًسا للدائرة الثانية منذ عام 

مليون دوالر. تم تعيينه قاضيًا    69موظف غير قضائي وميزانية تقارب  400قاًضي مساعد وأكثر من  21البالد مع وجود  
 .  2008بعد انتخابه قاضياً في المحكمة العليا لوالية نيويورك في عام  2014مشارًكا في الدائرة الثانية في عام 

  
إلى عام   1993في السابق، عمل القاضي السال كمساعد المدعي العام في مكتب المدعي العام لمقاطعة سوفولك من عام 

عندما كان نائب رئيس مكتب التحقيقات الخاصة. بين السنوات التي قضاها في   2008إلى عام  2002ومن عام  1998
. من  Ruskin Moscou Faltishek, P.Cعمل كمساعد في  ( ،District Attorney, DAمكتب المدعي العام )

 . 2002إلى  1999وكان مساعًدا للمدعي العام من  1999إلى  1998
  

وإذا حصلت الموافقة، فإن القاضي السال سيصنع التاريخ كأول رئيس قضاة التيني. ُوِلد والداه في بورتوريكو ونشأ في لونغ 
انوية وأصبح أول شخص في عائلته يحصل على شهادة جامعية. حصل القاضي السال  آيالند وتخرج من مدرسة برينتوود الث



وحصل على إجازة في القانون من كلية الحقوق بجامعة   1990على درجة البكالوريوس من جامعة والية بنسلفانيا عام 
اطعة سوفولك وجمعية القضاة . وهو عضو في نقابة المحامين في والية نيويورك ونقابة المحامين في مق1993ميتشيغان عام 

 الالتينيين في والية نيويورك ونقابة المحامين في بورتوريكو.  
  

مندلسون منصب نائب كبير القضاة اإلداريين في نظام محاكم نيويورك الموحد  -تشغل حضرة القاضية إدوينا ج.ريتشاردسون
وقاضية في محكمة الدعاوى. في هذا المنصب تعمل على ضمان الوصول المجدي إلى  2017لمبادرات العدالة منذ عام 

لجنائية واألسرية بغض النظر عن الدخل أو الخلفية أو القدرة. تقود  العدالة لجميع سكان نيويورك في المحاكم المدنية وا
مندلسون أيًضا مبادرة العدالة المتساوية في المحاكم لتنفيذ توصيات المستشار الخاص المعني بالعدالة -القاضية ريتشاردسون

وصيات اللجنة القضائية لوالية المتساوية جيه جونسون بشأن التحيز العنصري في نظام محاكم الوالية فضالً عن تنفيذ ت
- نيويورك بشأن النساء في المحاكم لتعزيز العدالة بين الجنسين في محاكم والية نيويورك. ُعينت القاضية ريتشاردسون

مندلسون ألول مرة -وال تزال تعمل في المحكمة. انضمت القاضية ريتشاردسون 2017مندلسون في محكمة الدعاوى في عام 
م كمحامية ومحكمة في محكمة األسرة بمقاطعة كوينز بعد تمثيل العمالء في محكمة اإلسكان بمدينة نيويورك إلى نظام المحاك 

وقاضية محكمة األسرة المشرفة على   2003ومحكمة األسرة والمحكمة العليا. أصبحت قاضية في محكمة األسرة في عام 
ٍض إداري في جميع محاكم األسرة في مدينة نيويورك.  وبعد ذلك بعام ُرقيت إلى منصب قا 2008مقاطعة كوينز في عام 

( وهي حاصلة على درجة  CUNYوالقاضية ريتشاردسون مندلسون خريجة كلية الحقوق من جامعة مدينة نيويورك )
 الدكتوراه في العدالة الجنائية وكانت أستاذ مساعد في كلية جون جاي للعدالة الجنائية وكلية هوفسترا للحقوق. 

  
لية اختيار رئيس قضاة محكمة االستئناف للقانون وتقودها لجنة الوالية المعنية بالترشيح القضائي. ترسل اللجنة إلى  تخضع عم

 الحاكمة قائمة بسبعة مرشحين وعليها اختيار مرشح واحد منهم.  
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