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Nome da comissão (e relatórios, se houver mais de um) Ano de 
publicação

Data de 
publicação 

prevista

Número de
recomendações

Comissão 3-D: Determinantes de saúde, dados e tomada de decisão (2) 2021 10

Comissão de desenvolvimento sustentável e empresarial

• Empresas melhores, mundo melhor: O relatório da Comissão de desenvolvimento sustentável 
e empresarial (3)

2017 9

• Finanças melhores, mundo melhor: Documento de consulta da Força de Trabalho Finanças 
Mistas (4)

2018 6

• Melhores finanças, melhores alimentos: Investir na nova economia alimentar e de uso da terra 
(5)

2020 7

• Infra 3.0: Melhores finanças, melhor infraestrutura (6) 2019 4

Champions 12.3 (7) 2020 6

Comissão sobre uma estrutura de risco de saúde global para o futuro (8) 2016 26

Comissão da educação (9) 2016* 38

Aliança da alimentação e uso da terra (10) 2019 44

Painel independente de alto nível do G20 sobre o financiamento dos bens comuns globais para 
preparação e resposta à pandemia (11)

2021 19

Comissão global para a política pós-pandêmica (12) ne** 0

Comissão global para ação urgente sobre eficiência energética (13) 2020 10

Comissão global de adaptação

• Adaptação agora: Um apelo global por liderança na resiliência climática (14) 2019 26

• Construindo melhor com base na COVID-19: Acelerando ação sobre adaptação climática (15) 2020 15

Comissão global de políticas sobre drogas 

• Aplicação das leis de drogas: Novo foco nas elites do crime organizado (16) 2020 5

• Classificação de substâncias psicoativas: quando a ciência foi deixada de lado (17) 2019 3

• Regulamentação: o controle responsável das drogas (18) 2018 6

• O problema mundial da percepção da droga: combater preconceitos sobre as pessoas que 
usam drogas (19)

2017 6

• Avançando a reforma da política de drogas: uma nova abordagem para a descriminalização (20) 2016 5

• Política sobre drogas e governo municipal (21) 2021 4

• Política sobre drogas e privação de liberdade (22) 2019 4

• Política sobre drogas e agenda de desenvolvimento sustentável (23) 2018 1

Comissão global sobre governança da Internet (24) 2016 65

Comissão global sobre a economia e o clima

• O Imperativo da Infraestrutura Sustentável (25) 2016 12

• Destravando a história de crescimento inclusivo do século 21: acelerando a ação climática em 
tempos de urgência (26)

2018 72

Comissão global sobre o futuro do trabalho (27) 2019 12

Comissão global sobre a estabilidade do ciberespaço (28) 2019 6

Comissão global para acabar com a pobreza energética (29) 2020 14

Painel consultivo global de evidências em educação (30) 2020* ne** 10

Força-tarefa de crises de saúde global (31) 2017 48

Painel global de alto nível sobre água e paz (32) 2017 40
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Comissão global do oceano (33) 2016 14

Força-tarefa global sobre controle do cólera (34) 2017 17

Global zero (35) 2017 49

Comissão de alto nível sobre emprego em saúde e crescimento econômico (36) 2016 20

Painel de alto nível para uma economia sustentável do oceano (37) 2020 35

Painel de alto nível de experts sobre segurança alimentar e nutrição

• Promovendo o engajamento e o emprego dos jovens na agricultura e nos sistemas alimentares 
(38)

2021 40

• Segurança alimentar e nutrição: construindo uma narrativa global para 2030 (39) 2020 62

• Agroecologia e outras abordagens inovadoras para a sustentabilidade da agricultura e dos 
sistemas alimentares que melhoram a segurança alimentar e nutricional (40)

2019 31

• Parcerias multilaterais (multistakeholder) para financiar e melhorar a segurança alimentar e 
nutricional no âmbito da Agenda 2030 (41)

2018 23

• Nutrição e sistemas alimentares (42) 2017 37

• Silvicultura sustentável para a segurança alimentar e nutrição (43; 44) 2017 37

• Desenvolvimento agrícola sustentável para a segurança alimentar e nutrição: quais os papéis 
para a pecuária? (44)

2016 48

Painel de alto nível de experts jurídicos sobre liberdade de imprensa

• Aconselhamento sobre a promoção de investigações mais eficazes sobre abusos contra 
jornalistas (45)

2020 7

• Relatório sobre o fornecimento de refúgio seguro aos jornalistas em risco (46) 2020 9

• Uma preocupação urgente: protegendo e promovendo a liberdade de imprensa por meio do 
fortalecimento do apoio consular a jornalistas em risco (47)

2020 5

• Relatório sobre o uso de sanções específicas para proteger os jornalistas (48) 2020 11

Painel de alto nível sobre o acesso a medicamentos (49) 2017 24

Painel de alto nível sobre a interdependência digital (50) 2019 11

Painel de alto nível sobre financiamento humanitário (51) 2016 15

Painel de alto nível sobre o deslocamento interno (52) 2021 78

Painel de alto nível sobre a responsabilidade financeira internacional, transparência e integridade 
para alcançar a Agenda 2030 (53)

2021 34

Painel de alto nível sobre o futuro dos bancos multilaterais de desenvolvimento (54) 2016 10

Painel de alto nível sobre a água (55) 2018 31

Painel de alto nível sobre o empoderamento econômico das mulheres

• Um apelo à ação em prol da igualdade de gênero e do empoderamento econômico das 
mulheres (56)

2016 23

• Ação para uma mudança transformacional no empoderamento econômico das mulheres (57) 2017 28

Painel independente para a preparação e resposta à pandemia (58) 2021 28

Comissão internacional sobre o futuro da alimentação e da agricultura (59) 2019* ne** 28

Comissão internacional sobre o futuro da educação (60) 2020* 2021/11 9

Comissão Lancet (OMS-UNICEF-Lancet): um futuro para as crianças do mundo? (61) 2020 10

Comissão Lancet (Guttmacher-Lancet): Acelerar o progresso – saúde e direitos sexuais e 
reprodutivos para todos (62)

2018 12

Comissão Lancet: COVID-19 2021 0

Comissão Lancet (EAT-Lancet): Alimentação no antropoceno – Dietas saudáveis de sistemas 
alimentares sustentáveis (63)

2018 5

Comissão Lancet (Lancet-Financial Times): Governando futuros de saúde 2030 – Crescendo em um 
mundo digital (64)

2021 0

Comissão Lancet: Sistemas de saúde de alta qualidade na era dos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável – Tempo para uma revolução (65)

2018 13
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Comissão Lancet (Lancet-Chatham House): Melhorando a saúde da população após a COVID-19 
(66)

2022 0

Comissão Lancet (UCL– Lancet): Migração e saúde - A saúde de um mundo em movimento (67) 2018 16

Comissão Lancet: Doenças crônicas não transmissíveis e trauma associados à pobreza - 
colmatando lacunas na cobertura universal de saúde para o bilhão mais pobre (68)

2020 12

Comissão Lancet: Nosso futuro - Saúde e bem-estar do adolescente (69) 2016 23

Comissão Lancet: Poluição e saúde (70) 2017 15

Comissão Lancet: A sindemia global de obesidade, desnutrição e mudanças climáticas (71) 2019 9

Comissão Lancet: Mulheres e doenças cardiovasculares - Reduzindo a carga global até 2030 (72) 2021 29

Parceria para a sustentabilidade e resiliência dos sistemas de saúde (73) ne** 0

Reforma para resiliência (74) 2021 2021 11

Comissão independente de alto nível da OMS sobre doenças crônicas não transmissíveis (75) 2019 8

*mais recente
**ne = não especificado
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