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GETTING READY FOR THE GLOBAL DRUG POLICY INDEX (GDPI) 
 

Agenda Online Workshop  
Tuesday 17 August 2021 from 2 – 3:30 PM (Beirut Time) 

Introductions (10 mins)   Elie Aaraj opens the meeting with a Welcome Note from 
MENAHRA 

 Participants are invited to introduce themselves in the chat‐
box 

What is the GDPI? (25 mins)   IDPC (Marie Nougier) introducing the GDPI (concept, aims, 
design etc) 

 Questions or comments from participants 

Explanation of the GDPI methodology (25 mins)   GDPO (Professor Dave Bewley‐Taylor) explaining the 
methodology & structure 

 Questions or comments from participants 

How to use the GDPI in advocacy (30 mins)   Breakout Groups 

 Advocacy opportunities and ideas / interactive element 
(TBC) 

 Questions or comments from participants 

Closing of the workshop    Thank all participants, speakers and translators 

 Invites country partners to the breakout groups 

 For everyone else, the call ends at this point 

Country‐specific break out groups (30 mins)  IDPC launches Three breakout group – for: 
1. Afghanistan 
2. Lebanon  
3. Morocco 

 
Each group is left ‘unsupervised’ to facilitate a discussion about 
plans and ideas or the post‐launch GDPI event in their country.  

 No report back required 

 Each group should agree on the next steps 

End of workshop   Wrap‐up 
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 (GDPI)   اإلستعداد لمؤّشر السياسة العالميّة للمخّدرات  

 جدول أعمال ورشة العمل الُمتاحة عبر اإلنترنت
من بعد الظهر (بتوقيت لبنان) 3:30الى  2آب/أغسطس من الساعة  17نهار الثالثاء، الواقع في   

 نم ترحيب بكلمةاالسيّد ايلي األعرج  اإلجتماع يفتتح 
 مينارة شبكة

 مربّع  في أنفسهم عن التعريف إلىالمشاركون  يُدعى
  الدردشة

 )دقائق 10( المقّدمات

 ف سياسة ل الدوليّ  اإلتحادماري نوجير من  السيّدة تُعَّرِ
 العالميّة السياسة مؤّشر بمفهوم )IDPC( المخّدرات

 ...إلخ ،والتصاميم وأهدافه، للمخّدرات،
 المشاركين قِبل من تعليقات أو أسئلة 

   دقيقة) 25( للمخّدرات العالميّة السياسة مؤّشرب التعريف

 من المرصد (تايلور بيولي ديف البروفيسور يشرح
 وتركيبة منهجيّة )GDPOالعالمّي لسياسة المخّدرات 

 مؤّشر السياسة العالميّة للمخّدرات
  قِبل المشاركينأسئلة أو تعليقات من 

 ة)  دقيق GDPI( )25( مؤّشر السياسة العالميّة للمخّدرات منهجيّة شرح

 فرق عمل فرعيّة 
  ُالفعّال العنصروأفكار المناصرة /  رصف 

ً (يُحدَُّد   )الحقا
 المشاركين قِبل من تعليقات أو أسئلة 

مناصرةال أنشطةفي  للمخّدرات العالميّة السياسة مؤّشرإستخدام  كيفيّة

 والمترجمين والُمتحّدثين المشاركين جميع ُشكر 
 العمل لفرق  اإلنضمام إلى المحليّين الشركاء دعوة

 الفرعيّة
 النقطة هذه عند اإلجتماع ينتهي لآلخرين، بالنسبة 

 العمل ورشة إختتام

ثالث فرق  )IDPC( اإلتحاد الدولّي لسياسة المخّدرات أطلق
  عمل فرعيّة لكّلٍ من البلدان التالية:

 أفغانستان .1
 لبنان .2
 المغرب .3

 

 حول المناقشة لتسهيل" إشراف"دون  فريق ُكلّ  يُترك 
الذي حصل في بلدهم بعد  الحدثأو  واألفكار الخطط
 للمخّدرات العالميّة السياسة مؤّشرإطالق 

 ال يُطلب منهم تقديم أّي تقرير 
 يجب أن يتّفق كّل فريق على الخطوات القادمة  

 

 
 )دقيقة 30( بلد بكلّ  خاّصة فرعيّة عمل فرق

 (ُملّخص) الختاميّة الجلسة  العمل ورشة نهاية
 
 


