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 إدارة، الذي يمثل مبادرة جديدة في إطار مكتب األمريكان الجدد وجاليات المهاجرينمدير قسم  تيرنس أونيل

 اتفريق أونيل في الجمع بين أبناء الجاليالبلدية أنيس باركر. تتمثل مهمة  ةها رئيستاألحياء السكنية بالمدينة أنشأ

على تعزيز رفاههم وأواصر الصلة التي تجمعهم بالمدينة  والعملبمدينة هيوستن  المتنوعة بشكل خاصالدولية 

 ستن.وتسهيل إدماجهم مدنياً واقتصادياً وثقافياً بنجاح في هيو

ة بإنشاء حديقة في ملعب هيوستن دينامو كوجهة دولية، مدفوع هيوستن بقيادة تيرنس أونيل برزت مدينة ولقد

فريق أونيل أيضاً في الجمع بين المجتمع الدبلوماسي في هيوستن مستغالً عالم  تكريماً للمدن الشقيقة لهيوستن. نجح

 الرياضة باستضافة فعاليتين مرتبطتين بكأس العالم.

رجية األمريكي السابق جيمس بيكر باإلضافة إلى مجلس عمل أونيل عن كثب مع الرئيس المكسيكي السابق فنسنت فوكس ووزير الخا

على الويب والذي يخدم كبوابة للمجتمع الدولي في هيوستن.  www.GlobalHouston.orgموقع  هيوستن للشؤون العالمية على تطوير

 مساهماته غير العادية في تحسين الحياة في منطقة هيوستن الكبرى.حصل الموقع على جائزة هيوستن للريادة نظير 

 دوراً محورياً في توقيع هيوستن على اتفاقيات تجارية مع الصين واليابان والمكسيك.أونيل باإلضافة إلى ذلك، لعب 

هوض بهيوستن كمدينة دولية وزيادة الوعي ، تشمل أهم أولوياته مواصلة النمكتب األمريكان الجدد وجاليات المهاجرينوفي أحدث مشروعاته مع 

فيما بين  بقضايا االتجار في البشر. وهو يرجو من خالل الترويج لموقع هيوستن العالمي على اإلنترنت باعتباره بوابة هيوستن الدولية بناء تآزرات

  عموم سكان هيوستن الدوليين.

 انت توماس، ويدرس حالياً بجامعة رايس للحصول على شهادة الماجستير.درس أونيل الفلسفة في جامعة هيوستن بوسط المدينة وجامعة س

تعود أصول خواريز إلى   مدينة هيوستن. فيعلى شؤون المهاجرين والالجئين باإلشراف  بينيتو خواريز يقوم 

وقبل عمله في   في عهد ثالثة رؤساء بلديات. في بلدية هيوستنقد عمل كخبير في قضايا المهاجرين لغواتيماال، و

 خواريز عضواً فاعالً في منظمات مجتمعية تناصر حقوق المهاجرين والالجئين.بلدية هيوستن كان 

باإلضافة إلى اللجنة  2001أشرف خواريز على إنشاء مكتب شؤون المهاجرين والالجئين في عام ولقد 

عبارة عن مجموعة متنوعة من ممثلي شؤون المهاجرين والالجئين، وهي ب يتعلق فيماالبلدية االستشارية لرئيس 

 المنخرطين في قضايا المهاجرين والالجئين. الحالمجتمع وأصحاب المص

يقود خواريز جهود المواطنة التي تبذلها المدينة، بما في ذلك منتديات المواطنة التثقيفية وغير ذلك من األنشطة 

كما يشرف على واحدة من أشهر الفعاليات التي تحمل بصمة هيوستن وهي "أسبوع   رين.والفعاليات التي تزيد الوعي بالقضايا التي تؤثر على المهاج

 المواطنة"، الذي يستقطب آالف المشاركين كل سنة.

 فراغه بالقراءة واالطالع على األحداث العالمية، وهو متزوج وله ابنة واحدة. يستمتع خواريز في وقت

 

http://www.globalhouston.org/

