السيرة الذاتيــــــــــــة
راينهولد لوباتكا
تاريخ ومكان الوالدة ٢٧ :يناير  ١٩٦٠في فوراو  /النمسا
متزوج وله ثالثة أبناء
الهوايات :جري الماراثون حيث شارك في أكثر من  ٨٠ماراثونا كامال
باإلضافة الى القراءة والسفــر
المؤهالت العلمية:
في عام  ١٩٧٨أنهى تعليمه بالثانوية العامة وبدأ بعد ذلك بدراسة الحقوق وعلم الالهوت في جامعة كارل
– فرانزنز بمدينة غراتس حيث حصل على شهادة الدكتوراه مع مرتبة الشرف في جميع المواد (شهادة
التفوق العليا) في عام .١٩٨٢
الخبرة العمليــة:
بعد االنتهاء من الخدمة العسكرية ،عمل بين عامي  ١٩٨٣و  ١٩٨٩كأستاذ مساعد (محاضر) في قسم
القانون في جامعة كارل-فرنسنز .كان رئيسًا لفرع ستيريا في جناح الشباب في حزب الشعب النمساوي
( )ÖVPمن عام  ١٩٨٣إلى عام  ،١٩٩١ونائب رئيس الفرع الوطني لجناح الشباب في  ÖVPمن
 ١٩٨٤إلى .١٩٩٠
في سبتمبر  ،١٩٨٦تم انتخاب لوباتكا كأصغر عضو في المجلس التشريعي لوالية ستيريا  ،وأعيد
انتخابه في األعوام  ١٩٩١و  ١٩٩٥و  .٢٠٠٠وفي نوفمبر  ،٢٠٠٠تم اختياره رئيسً ا لالجتماع
ً
عضوا في البرلمان واألمين العام لحزب
باإلجماع في ستيريا .من عام  ٢٠٠٣حتى عام  ، ٢٠٠٧كان
الشعب النمساوي.
من  ٢٠٠٧إلى  ، ٢٠٠٨شغل رينهولد لوباتكا منصب وزير الدولة للرياضة داخل المستشارية
الفيدرالية .كان رئيس اللجنة المنظمة لبطولة كرة القدم األوروبية (يورو  ،)٢٠٠٨التي جرت في
النمسا وسويسرا .من  ٢٠٠٨إلى  ،٢٠١١شغل منصب وزير الدولة في وزارة المالية االتحادية ،حيث
كان مسؤوالً عن المؤسسات المالية الدولية ومسائل الجمارك .من عام  ٢٠١٢إلى عام  ٢٠١٣كان
وزير الدولة في الوزارة االتحادية للشؤون األوروبية والدولية .من ديسمبر  ٢٠١٣إلى نوفمبر،٢٠١٧
كان رئيسً ا للجماعة البرلمانية لحزب الشعب النمساوي .هو المتحدث باسم الشؤون األوروبية
والخارجية .شغل أيضًا منصب نائب رئيس حزب الشعب النمساوي من  ٢٠١٤إلى .٢٠١٧
عين رئيس المفوضية األوروبية جان كلود يونكر لوبتكا في يناير عام  ٢٠١٨كعضو في فريق العمل
المعني بالتعويض  ،التناسب و "القيام بأقل من ذلك بكفاءة" .في عام  ٢٠١٨انتخب أيضا من قبل
االتحاد الديمقراطي الدولي ( ،)IDUوهو تحالف دولي من األحزاب الديمقراطية المحافظة والمسيحية،
كرئيس للجنة الشؤون الخارجية ،ومنذ عام  ،٢٠١٧يرأس لوباتكا رئيس وفد البرلمان النمساوي في
االتحاد البرلماني الدولي ( ،)IPUومؤتمر اللجان األوروبية ( )COSACوالجمعية البرلمانية للناتو،
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باإلضافة إلى منظمة األمن والتعاون في أوروبا ،لوبتكا هو رئيس اللجنة األوروبية ونائب رئيس لجنة
الشؤون الخارجية في المجلس الوطني النمساوي.
باإلضافة إلى مناصب أخرى ،منذ عام  ، ٢٠٠٤كان نائبًا لرئيس حزب الشعب الستيري ونائب رئيس
األكاديمية السياسية لحزب الشعب النمساوي .منذ عام  ،٢٠١٠كان أيضًا رئيسًا للجمعية النمساوية
األسترالية ،ورئيس معهد البيئة  -السالم  -التنمية ونائب رئيس االتحاد الرياضي النمساوي للمعاقين،
باإلضافة إلى مدقق لحزب الشعب األوروبي (.)EPP
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