
تاريخ النشرسنة الّنشر(اسم الّلجنة )والتقارير إذا كان هنالك أكثر من واحد
عدد التوصياتالمتوقع

D-3202110 الّلجنة:  محددات الصحة، البيانات وصناعة القرار)2(

األعمال الّتجارّية ولجنة الّتنمية المستدامة

بتر بيزنيس، بتر وورلد “Better business, better world”: تقرير لجنة األعمال التجارية 
والتنمية المستدامة)3(

20179

بتر فايننس، بتر وورلد “Better finance, better world”: ورقة استشارية لفريق عمل  
التمويل المختلط)4(

20186

بتر فايننس، بتر فوود “Better finance, better food “: االستثمار في االقتصاد  
الجديد لألغذية واستخدام األراضي)5(

20207

  Better finance, better infrastructure“ انفرا 3.0: بتر فايننس، بتر انفرا ستراكتشير
)6(“

20194

20206شامبيونز 12.3)7(

201626اللجنة المعنية بوضع إطارعالمي للحّد من المخاطر الصحّية في المستقبل)8(

38*2016لجنة الّتعليم)9(

201944منظمة التحالف العالمي لألراضي الجافة)10(

فريق مستقل رفيع المستوى معني بتمويل المشاعات العالمية للتأمين الجهوزّية 
لمواجهة األوبئة والتصدي لها)11(

202119

ns**0اللجنة الّدولّية لسياسات ما بعد األوبئة )12(

202010اللجنة العالمية التخاذ إجراءات عاجلة بشأن كفاءة استخدام الطاقة)13(

اللجنة العالمية المعنّية بالتكّيف

201926أدابت ناو “Adapt now”: دعوة عالمية لقيادة التكيف مع التغير المناخي)14( 

المضي قدًما بشكل أفضل بعد COVID-19 تسريع العمل على التكيف مع الّتغيير  
المناخي )15(

202015

 اللجنة العالمية المعنية بسياسات المخدرات 

20205تنفيذ  القوانين المتعّلقة بالمخدرات: إعادة التركيز على نخب الجريمة المنظمة)16( 

  When science was left“ تصنيف المواد المنّشطة: وين ساينس واز ليفت بيهايند
)behind ”)17

20193

20186الضوابط التنظيمية:  المراقبة المسؤولة على المخّدرات)18( 

مشكلة اإلدراك العالمي للمخدرات: مكافحة التحامل على األشخاص الذين يتعاطون  
المخدرات)19(

20176

20165النهوض بإصالح السياسات المتعّلقة بالمخدرات: نهج جديد إللغاء التجريم)20( 

20214سياسات مكافحة المخدرات وحكومة المدينة)21( 

20194سياسة مكافحة المخدرات والحرمان من الحرية)22( 

20181سياسة مكافحة المخدرات وجدول أعمال التنمية المستدامة)23( 

201665اللجنة الدولّية لحوكمة اإلنترنت)24(

اللجنة الدولّية المعنّية باالقتصاد والمناخ

201612ضرورة استدامة البنى التحتية)25( 

الكشف عن قصة النمو الشامل في القرن الحادي والعشرين: التعجيل باتخاذ اإلجراءات  
المتعلقة بالمناخ في األوقات الّطارئة)26(

201872

201912اللجنة العالمية لمستقبل العمل)27(

20196اللجنة العالمية المعنّية باستقرار الفضاء السيبراني )28(

202014اللجنة العالمية للقضاء على الفقر في مجال الطاقة )29(

مرفق إلى الملحق 8.1 – الئحة بتقارير اللجنة الدولية 8.8
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10الفريق االستشاري المعني باألدلة التعليمية الدولية )30(

48فرقة العمل المعنية باألزمات الصحية الدولية )31(

40الفريق الدولي الرفيع المستوى المعني بالمياه والسالم)32(

201614لجنة المحيطات الدولية)33(

201717فرقة العمل الدولبة لمكافحة الكوليرا)34(

201749عالم خال من األسلحة النووية)35(

201620اللجنة الرفيعة المستوى المعنية بالعمالة الصحية والنمو االقتصادي)36(

202035الفريق الرفيع المستوى المعني باقتصاد المحيطات المستدام)37(

فريق الخبراء الرفيع المستوى المعني باألمن الغذائي والتغذية

202140تعزيز إشراك الشباب وتوظيفهم في الزراعة والنظم الغذائية)38( 

202062األمن الغذائي والتغذية : بناء سرد دولي نحو عام 2030)39( 

المقاربات اإليكولوجية الزراعية وغيرها من االبتكارات المتعلقة بالزراعة المستدامة والنظم  
الغذائية التي تعزز األمن الغذائي والتغذية)40(

201931

الشراكات بين أصحاب المصلحة المتعددين لتمويل وتحسين األمن الغذائي والتغذية في إطار  
عمل أجندة عام 2030)41(

201823

201737التغذية والنظم الغذائية)42( 

201737الحراجة المستدامة في تحقيق األمن الغذائي والتغذية)43; 44( 

التنمية الزراعية المستدامة من أجل تحقيق األمن الغذائي والتغذية: أي أدوار للثروة  
الحيوانية؟)44(

201648

فريق رفيع المستوى من الخبراء القانونيين المعنيين بحرية وسائط اإلعالم

20207مشورة بشأن تشجيع إجراء تحقيقات أكثر فعالية متعّلقة باالنتهاكات المرتكبة ضد الصحفيين)45( 

20209تقرير متعّلق بتوفير المالذ اآلمن للصحفيين المعرضين للخطر)46( 

مصدر قلق ملّح: حماية وتعزيز حرية الصحافة من خالل تعزيز الدعم القنصلي للصحفيين  
المعرضين للخطر)47(

20205

202011تقرير عن استخدام العقوبات الموجهة لحماية الصحفيين)48( 

201724الفريق الرفيع المستوى المعني بالحصول على األدوية)49(

201911الفريق الرفيع المستوى المعني بالترابط الرقمي)50(

201615الفريق الرفيع المستوى المعني بتمويل المساعدة اإلنسانية)51(

202178الفريق الرفيع المستوى المعني بالتشرد الداخلي)52(

الفريق الرفيع المستوى المعني بالمساءلة المالية الدولية والشفافية والنزاهة من أجل تحقيق 
جدول أعمال عام 2030)53(

202134

201610الفريق الرفيع المستوى المعني بمستقبل األعمال المصرفية اإلنمائية المتعددة األطراف)54(

201831الفريق الرفيع المستوى المعني بالمياه)55(

ا الفريق الرفيع المستوى المعني بتمكين المرأة اقتصاديًّ

ا)56(  201623دعوة إلى العمل من أجل المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة اقتصاديًّ

ا)57(  201728اتخاذ إجراءات من أجل إحداث تغيير تحولي في مجال تمكين المرأة اقتصاديًّ

202128الفريق المستقل المعني بالتأّهب لمواجهة األوبئة والّتصدي لها)58(

ns**28*2019اللجنة الدولية المعنية بمستقبل الغذاء والزراعة)59(

2021/119*2020اللجنة العالمية المعنّية بمستقبل الّتعليم)60(

لجنة النسيت )منظمة الصحة العالمية-اليونيسيف-النسيت(: هل هناك مستقبل ألطفال 
العالم؟)61(

202010

لجنة النسيت )جوتاماشير-النست(: التعجيل بالتقدم - الحقوق والصحة الجنسية واإلنجابية  
للجميع)62(

201812

 COVID-19 :20210لجنة النسنت

لجنة النسيت )إيت-النست(: الغذاء في األنثروبوسين - الوجبات الغذائية الصحية من نظم غذائية 
مستدامة)63(

20185
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لجنة النسيت )النسيت - فاينانشيال تايمز(: إدارة مستقبل الصحة 2030 - النمّو في عالم 
رقمي)64(

20210

لجنة النسنت: أنظمة صحية عالية الجودة في حقبة أهداف التنمية المستدامة - حان وقت 
الثورة)65(

201813

لجنة النسيت )النسيت - كاتهام هاوس(: تحسين صحة السكان بعد فيروس كورونا المستجد 
كوفيد-19)66(

20220

201816لجنة النسيت )UCL– النست(: الهجرة والصحة - الصحة لعالم يتحّرك)67(

لجنة النسنت: األمراض غير المعدية واإلصابات )NCDIs( والفقر - سد فجوة في التغطية الصحية 
الشاملة للمليار شخص األكثر فقًرا)68(

202012

201623لجنة النسنت: مستقبلنا - صحة المراهقين ورفاههم)69(

201715لجنة النسنت: التلوث والصحة)70(

20199لجنة النسنت: المتالزمة العالمية للبدانة ونقص التغذية وتغير المناخ)71(

لجنة النسنت: النساء وأمراض القلب واألوعية الدموية - تقليل العبء العالمي بحلول العام 
)72(2030

202129

ns**0الشراكة من أجل تحقيق استدامة النظام الصحي وتعزيز قدرته على الصمود)73(

2021202111اإلصالح من أجل تحقيق المرونة)74(

اللجنة المستقلة رفيعة المستوى التابعة لمنظمة الصحة العالمية والمعنية باألمراض غير 
المعدية)75(

20198

األحدث*
**ns = غير محّدد
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