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األحیاء السكنیة بالمدینة  إدارةمدیر قسم مكتب الجالیات الدولیة، الذي یمثل مبادرة جدیدة في إطار  تیرنس أونیل

المتنوعة بشكل الدولیة  اتالبلدیة أنیس باركر. تتمثل مھمة فریق أونیل في الجمع بین أبناء الجالی ةھا رئیستأنشأ
على تعزیز رفاھھم وأواصر الصلة التي تجمعھم بالمدینة وتسھیل إدماجھم مدنیاً  والعملبمدینة ھیوستن  خاص

 ستن.واقتصادیاً وثقافیاً بنجاح في ھیو

كوجھة دولیة، مدفوعة بإنشاء حدیقة في ملعب ھیوستن دینامو  ھیوستن بقیادة تیرنس أونیل برزت مدینة ولقد
فریق أونیل أیضاً في الجمع بین المجتمع الدبلوماسي في ھیوستن مستغالً عالم  تكریماً للمدن الشقیقة لھیوستن. نجح

 الریاضة باستضافة فعالیتین مرتبطتین بكأس العالم.

سنت فوكس ووزیر الخارجیة األمریكي السابق جیمس بیكر باإلضافة إلى مجلس عمل أونیل عن كثب مع الرئیس المكسیكي السابق فن
على الویب والذي یخدم كبوابة للمجتمع الدولي في ھیوستن.  www.GlobalHouston.orgموقع  ھیوستن للشؤون العالمیة على تطویر

 تن للریادة نظیر مساھماتھ غیر العادیة في تحسین الحیاة في منطقة ھیوستن الكبرى.حصل الموقع على جائزة ھیوس

 دوراً محوریاً في توقیع ھیوستن على اتفاقیات تجاریة مع الصین والیابان والمكسیك.أونیل باإلضافة إلى ذلك، لعب 

النھوض بھیوستن كمدینة دولیة وزیادة الوعي بقضایا االتجار في البشر. وفي أحدث مشروعاتھ مع مكتب الجالیات الدولیة، تشمل أھم أولویاتھ مواصلة 
ن وھو یرجو من خالل الترویج لموقع ھیوستن العالمي على اإلنترنت باعتباره بوابة ھیوستن الدولیة بناء تآزرات فیما بین عموم سكان ھیوست

  الدولیین.

 ة سانت توماس، ویدرس حالیاً بجامعة رایس للحصول على شھادة الماجستیر.درس أونیل الفلسفة في جامعة ھیوستن بوسط المدینة وجامع

تعود أصول خواریز إلى   مدینة ھیوستن. فيعلى شؤون المھاجرین والالجئین باإلشراف  بینیتو خواریز یقوم 
بل عملھ في وق  في عھد ثالثة رؤساء بلدیات. في بلدیة ھیوستنقد عمل كخبیر في قضایا المھاجرین لغواتیماال، و

 خواریز عضواً فاعالً في منظمات مجتمعیة تناصر حقوق المھاجرین والالجئین.بلدیة ھیوستن كان 

باإلضافة إلى اللجنة  2001أشرف خواریز على إنشاء مكتب شؤون المھاجرین والالجئین في عام ولقد 
عبارة عن مجموعة متنوعة من ممثلي شؤون المھاجرین والالجئین، وھي ب یتعلق فیماالبلدیة االستشاریة لرئیس 

 المنخرطین في قضایا المھاجرین والالجئین. الحالمجتمع وأصحاب المص

یقود خواریز جھود المواطنة التي تبذلھا المدینة، بما في ذلك منتدیات المواطنة التثقیفیة وغیر ذلك من األنشطة 
كما یشرف على واحدة من أشھر الفعالیات التي تحمل بصمة ھیوستن وھي "أسبوع   رین.والفعالیات التي تزید الوعي بالقضایا التي تؤثر على المھاج

 المواطنة"، الذي یستقطب آالف المشاركین كل سنة.

 فراغھ بالقراءة واالطالع على األحداث العالمیة، وھو متزوج ولھ ابنة واحدة. یستمتع خواریز في وقت
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