
 ةــــــــــــالسيرة الذاتي

 راينهولد لوباتكا

 في فوراو /النمسا 1960يناير  27تاريخ ومكان الوالدة: 

 متزوج وله ثالثة أبناء

 ماراثونا كامال باإلضافة الى القراءة والسفــر 80الهوايات: جري الماراثون حيث شارك في أكثر من 

 المؤهالت العلمية:

أنهى تعليمه بالثانوية العامة وبدأ بعد ذلك بدراسة الحقوق وعلم الالهوت في جامعة  1978في عام 

فرانزنز بمدينة غراتس حيث حصل على شهادة الدكتوراه مع مرتبة الشرف في جميع المواد  –كارل 

 .1982)شهادة التفوق العليا( في عام 

 الخبرة العمليــة:

بعد انتهائه من الخدمة العسكرية عمل الدكتور لوباتكا كأستاذ مساعد في معهد القانون الكنسي بكلية 

فرانزنز. وخالل دراسته في المدرسة والجامعة بدأ نشاطه في العمل الشبابي  –الحقوق في جامعة كارل 

ن الطلبة في كلية التابعة لمنظمة العفو الدولية ، وممثال ع 122وأصبح المتحدث باسم المجموعة 

 الحقوق.

 في مقاطعة شتاير. الحزباستلم رئاسة   1991 – 1983

 نائب رئيس حزب الشعب النمساوي/الجناح الشبابي في البرلمان االتحادي. 1990 – 1984

تم انتخاب لوباتكا نائبا ببرلمان مقاطعة شتاير حيث كان اصغر النواب عمرا ،  1986سبتمبر 

 ..2003وعمل بالبرلمان لغاية 

 .ر ماركأنتخب باإلجماع رئيسا لحزب الشعب النمساوي عن مقاطعة شتاي  2000نوفمبر 

 استلم منصب نائب رئيس المؤسسات االنسانية االتحادية بالنمسا. 1995 – 1989

 .مارك عمل على تأسيس مؤسسة للمساعدات االنسانية في مقاطعة شتاير 1993 – 1991

 .مارك النمساوي في مقاطعة شتايررئيس حزب الشعب  2001 – 1993

مدير الحملة االنتخابية لحزب الشعب النمساوي في انتخابات المجلس الوطني  2002

التشريعي النمساوي والتي حصل فيها حزبه على أعلى نسبة تصويت كأقوى 

 .1996حزب سياسي منذ 

 ني التشريعي.تم تعيينه أمينا عاما لحزب الشعب النمساوي في المجلس الوط 2003فبراير 

ونائبا لرئيس أصبح نائبا لرئيس حزب الشعب النمساوي في مقاطعة شتاير  2004

 االكاديمية السياسية لحزب الشعب.



 

 بدأ الدكتور/ لوباتكا عمله كوزير دولة للرياضة في المستشارية االتحادية. 2007يناير 

ورئيس اللجنة  شغل أيضا منصب رئيس مجلس ادارة الرياضة النمساوية 2009 – 2007

في النمسا  2008التنظيمية لبطولة كرة القدم االوروبية التي اقيمت عام 

 وسويسرا.

 شغل منصب وزيرا للدولة في وزارة المالية النمساوية االتحادية. 2011 – 2008

عمل كنائب في المجلس الوطني التشريعي وكمتحدث باسم حزب الشعب   2012 – 2011

 .الخارجية في أوروبا النمساوي لشئون السياسة

 شغل منصب وزير الدولة للشئون االوروبية والدولية. 2013   2012

أصبح المدقق المالي  2012االسترالية ومنذ  –استلم رئاسة الجمعية النمساوية  2010

لحزب الشعب االوروبي ونائب رئيس اتحاد الرياضة النمساوية لذوي 

 لسالم والتنمية.االحتياجات الخاصة ورئيس معهد البيئة وا

 كأول شخص من لوباتكا خالل انتخابات غير علنية  راينهولدتم انتخاب الدكتور 2013ديسمبر 

ليصبح رئيس % من االصوات 98بحصوله على نسبة  مارك مقاطعة شتاير

 حزب الشعب النمساوي في البرلمان النمساوي.

رئيس معهد البيئة شغل منصب المراقب الماي لحزب الشعب االوروبي و 2016   2010

  والسالم والتنمية

 نائب رئيس حزب الشعب النمساوي على مستوى الجمهورية.  2014منذ 

 


