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 السيرة الذاتية 

 راينهولد لوباتكا د./ 

 عضو بالمجلس الوطني النمساوي

 

 

 

 البيانات الشخصية:  

 النمسا في فوراو / م،١٩٦٠يناير  ٢٧:  ان الميالد تاريخ ومك 

 الجنسية: نمساوي 

 متزوج وله ثالثة أبناء الوضع العائلي: 

 

 

 في مدينة فوراو بالنمسا.  ١٩٦٠/ ١/ ٢٧راينهولد لوباتكا في الدكتور/ ُولد 

حيث درس الحقوق وعلم الالهوت وحصل على شهادة    ،فرانزنز بمدينة غراتس  –تخرج من جامعة كارل 

 م. ١٩8٢مع مرتبة الشرف )شهادة التفوق العليا( في جميع المواد في عام  هالدكتورا

فرانزنز  -( في كلية الحقوق بجامعة كارلاً أستاذاً مساعداَ )محاضر بعد االنتهاء من الخدمة العسكرية، عمل

   .١٩8٩-١٩83في فترة 

ً كان رئيس و إلى عام  ١٩83من عام ستيريا في جناح الشباب في حزب الشعب النمساوي والية لفرع   ا

 . ١٩٩٠إلى  ١٩8٤من   الشعب النمساوي حزب ، ونائب رئيس الفرع الوطني لجناح الشباب في  ١٩٩١

، وفي شهر نوفمبر  ٢٠٠3إلى عام   ١٩8٦في برلمان والية ستيريا من عام  لوباتكا عضوا الدكتور/ وكان 

الحزبية ببرلمان والية ستيريا، كما كان عضواً في   مجموعةباإلجماع رئيساً للانتُخب  ٢٠٠٠من العام 

 . ٢٠٠٧-٢٠٠3في فترة  البرلمان النمساوي واألمين العام لحزب الشعب النمساوي

إلى   ٢٠٠٧من االتحادية  المستشارية بدولة للرياضة الينهولد لوباتكا منصب وزير ار /الدكتورشغل 

التي جرت في النمسا  (٢٠٠8كان رئيس اللجنة المنظمة لبطولة كرة القدم األوروبية )يورو  و، ٢٠٠8

 وسويسرا.

ن  ، شغل منصب وزير دولة في وزارة المالية االتحادية، حيث كان مسؤوالً ع٢٠١١إلى  ٢٠٠8من  و

  الجمارك. شؤونالمؤسسات المالية الدولية و 

   .٢٠١3إلى عام  ٢٠١٢من عام  للشؤون األوروبية والدوليةدولة بالوزارة االتحادية لل اً وزير عملكما 

شغل أيًضا منصب  و  ،٢٠١٧إلى   ٢٠١3  من البرلمانية لحزب الشعب النمساوي مجموعةلاوتولى رئاسة 

عينه الحزب متحدثاً رسمياً    ٢٠١١، وفي ٢٠١٧إلى   ٢٠١٤الشعب النمساوي من نائب رئيس حزب 

 .لشؤون األوروبية والخارجيةل
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في فريق العمل المعني  اً عضو، جان كلود يونكر ،رئيس المفوضية األوروبية هعين،  ٢٠١8وفي عام 

ً انتخب ٢٠١8في عام  و.  (٢٠١٩-٢٠١8أكثر كفاءة" )  العمل األقل على نحوالتناسب و"بالتفريع و   ه أيضا

لديمقراطية المسيحية،  اواألحزاب  المحافظةألحزاب  لاالتحاد الديمقراطي الدولي، وهو تحالف دولي 

ً انتخبه     .للجنة الشؤون الخارجية رئيسا

  ومؤتمر اللجان، االتحاد البرلماني الدولي بالوفد النمساوي الدكتور/ لوباتكا يترأس ،  ٢٠١٧منذ عام  و

لمنظمة حلف  والجمعية البرلمانية البرلمانية المعنية بشؤون االتحاد لدي برلمانات االتحاد األوروبي، 

الجمعية البرلمانية لمنظمة األمن  ويشغل منصب نائب رئيس الوفد النمساوي لدى  ،شمال األطلسي

 والتعاون في أوروبا. 

المعنية بمكافحة اإلرهاب والتابعة لالتحاد  المستوى ةالرفيعللمجموعة انتُحب رئيساً  ٢٠١٩وفي العام  

ً  ١٧٩والتي تضم حاليًا  البرلماني الدولي يترأس الدكتور/ لوباتكا الوفد   ٢٠٢٠، ومنذ عام  عضواً  برلمانا

واللجنة المخصصة لمكافحة اإلرهاب التابعة للجمعية  ،النمساوي لدى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا

يشغل منصب الممثل الخاص المعني بآسيا الوسطى لدى   ة لمنظمة األمن والتعاون في أوروبا. كماالبرلماني 

، ومنصب رئيس اللجنة الفرعية  ٢٠٢١الجمعية البرلمانية لمنظمة األمن والتعاون في أوروبا منذ عام 

لس الوطني  ومنصب نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية لدى المج الدائمة المعنية بالشؤون األوروبية

 . ٢٠١٧النمساوي منذ عام 

منصب نائب رئيس حزب الشعب في والية ستيريا   الدكتور/ لوباتكا شغليرى، خوباإلضافة إلى مناصب أ

-٢٠٠٤منصب نائب رئيس األكاديمية السياسية لحزب الشعب النمساوي ) كما شغل  (،٢٠٠٤منذ العام )

وتولى رئاسة معهد البيئة والسالم   ،٢٠١٠منذ عام الجمعية النمساوي األسترالية  أيضا ويترأس ،(٢٠١٧

وعالوة على ذلك شغل منصب نائب رئيس االتحاد النمساوي لرياضة    ،(٢٠١٦-٢٠١٠والتنمية ) 

 . (٢٠١٦-٢٠١٠)  األشخاص ذوي اإلعاقة

 ماراثون كامل.  ١٠٠فلقد خاض أكثر من من هواة سباق الماراثون، وإن الدكتور/ راينهولد لوباتكا 

 


