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  الدورة الثامنة والستون 
  اللجنة اخلامسة

   من جدول األعمال ١٤١البند 
        النظام املوحد لألمم املتحدة

  مشروع قرار مقدم من رئيس اللجنة يف أعقاب مشاورات غري رمسية     
    

  تقرير جلنة اخلدمة املدنية الدولية: النظام املوحد لألمم املتحدة    
  

  ،إن اجلمعية العامة  
 ١٩٨٩ديـــــسمرب / كـــــانون األول٢١ املـــــؤرخ ٤٤/١٩٨إىل قراراهتـــــا  إذ تـــــشري  

ــؤرخ ٥١/٢١٦ و ــانون األول١٨ املـ ــسمرب / كـ ــؤرخ ٥٢/٢١٦ و ١٩٩٦ديـ ــانون ٢٢ املـ  كـ
 ٥٥/٢٢٣ و ١٩٩٨ديــسمرب / كــانون األول١٨ املــؤرخ ٥٣/٢٠٩ و ١٩٩٧ديــسمرب /األول

ــسمرب / كــانون األول٢٣املــؤرخ  ــسمرب / كــانون األول٢٤ املــؤرخ ٥٦/٢٤٤ و ٢٠٠٠دي دي
 املــــــؤرخ ٥٨/٢٥١ و ٢٠٠٢ديـــــسمرب  / كـــــانون األول ٢٠ املـــــؤرخ  ٥٧/٢٨٥ و ٢٠٠١
ــسمرب /كــانون األول ٢٣ ــسمرب / كــانون األول٢٣ املــؤرخ ٥٩/٢٦٨ و ٢٠٠٣دي  ٢٠٠٤دي
ــؤرخ ٦٠/٢٤٨ و ــانون األول٢٣ املـ ــسمرب / كـ ــ٦١/٢٣٩ و ٢٠٠٥ديـ ــانون ٢٢ؤرخ  املـ  كـ

 ٦٣/٢٥١ و ٢٠٠٧ديــسمرب / كــانون األول٢٢ املــؤرخ ٦٢/٢٢٧ و ٢٠٠٦ديــسمرب /األول
ــسمرب / كــانون األول٢٤املــؤرخ  ــسمرب / كــانون األول٢٢ املــؤرخ ٦٤/٢٣١ و ٢٠٠٨دي دي
 ألــف املــؤرخ  ٦٦/٢٣٥ و ٢٠١٠ديــسمرب / كــانون األول٢٤ املــؤرخ ٦٥/٢٤٨ و ٢٠٠٩
ــانون األول٢٤ ــاء املـــؤرخ  ٦٦/٢٣٥ و ٢٠١١ديـــسمرب / كـ ــران٢١ بـ  ٢٠١٢يونيـــه / حزيـ
ــايومقرر ٢٠١٣أبريـــل / نيـــسان١٢ املـــؤرخ ٦٧/٢٥٧ و ألـــف  ٦٧/٥٥٢ و ٦٧/٥٥١ و هـ

  ،٢٠١٢ديسمرب / كانون األول٢٤ خنياملؤر
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  ،)١(٢٠١٣ يف تقرير جلنة اخلدمة املدنية الدولية لعام وقد نظرت  
  بنظام وحيد وموحد لألمم املتحدة بوصـفه حجـر الزاويـة يف   وإذ تعيد تأكيد التزامها    

  لنظام املوحد وتنسيقها،ايف تنظيم شروط اخلدمة 
   بعمل جلنة اخلدمة املدنية الدولية؛التقديرفائق مع  حتيط علما  - ١  
  ؛)١(٢٠١٣ بتقرير اللجنة لعام حتيط علما  - ٢  
 الـدور الـذي تـضطلع بـه اجلمعيـة العامـة يف املوافقـة علـى شـروط                  تعيد تأكيد   - ٣  

شاركة يف النظـام املوحـد لألمـم        خدمة واسـتحقاقات مجيـع املـوظفني العـاملني يف املنظمـات املـ             
  ؛)٢( من النظام األساسي للجنة١١  و١٠املتحدة، مع مراعاة املادتني 

 من النظام األساسي للجنة، وتعيـد تأكيـد الـدور           ١١  و ١٠ املادتني   إىلتشري    - ٤  
الرئيسي الذي تضطلع به اللجنة يف تنظيم وتنسيق شروط خدمة واستحقاقات مجيـع املـوظفني               

   يف املنظمات املشاركة يف النظام املوحد لألمم املتحدة؛ العاملني
  

  شروط اخلدمة السارية على فئيت املوظفني  -أوال   
  النظام املوحدجمموعة عناصر األجر يف استعراض   -  ألف  

لجنــة أن تقــدم إىل  وتطلــب إىل ال٦٧/٢٥٧ مــن قرارهــا ٤ الفقــرة إىل تــشري  - ١  
ن التقـدم احملـرز   عـ  إحاطـة  ة،املـستأنف   الثامنة والـستني هتامن دوراألول  اجلمعية العامة، يف اجلزء     

  ؛ النظام املوحدجملموعة عناصر األجر يفشامل الستعراض االيف 
 املبّينـة ؤكـد األهـداف     وتشامل جملموعة عناصر األجـر،      الستعراض  الاب ترحب  - ٢  

ميـع عناصـر   جل أن جتري استعراضا وافيـا لجنة إىل ال، وتطلب )١(رير اللجنة  من تق  ٣١يف الفقرة   
 النظــام املوحــد ملنظمــات علــى القــيم األساســية واحلفــاظحتقيــق هــذه األهــداف، قــصد األجــر 
  ؛املتحدة لألمم

، يف مقترحاهتــا الناجتــة عــن االســتعراض الــشامل   أن تكفــلاللجنــةإىل  تطلــب  - ٣  
عناصر األجر يف األمم املتحدة، مبـا يف ذلـك مجيـع    ية كامل جمموعة قابل، لعناصر األجراجلاري  

   مبدأ نوبلمري؛للمقارنة يف إطارالعناصر النقدية وغري النقدية، 

__________ 
 ).A/68/30 (٣٠ة والستون، امللحق رقم ثامنرمسية للجمعية العامة، الدورة الالوثائق ال  )١(  
 .، املرفق)٢٩-د (٣٣٥٧لقرار ا  )٢(  
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ــاء التنفيـــذيني إطْـــالع ضـــمانلجنـــة إىل ال  أيـــضاتطلـــب  - ٤   لمنظمـــات ل الرؤسـ
األعــضاء علــى  وكــذلك الــدول  لألمــم املتحــدةالنظــام املوحــداملــشمولة بواحتــادات املــوظفني 

  ؛افرصة لتقدمي مالحظاهتمتكني هذه اجلهات من  و بالشكل الواجبلعمليةا
ــدالت    إىل   كــذلكتطلــب  - ٥   ــن الب ــادة أي م ــة عــدم زي ــة يف نطــاق  اللجن الواقع

قــرر مبوجــب القــرار الــذي تشامل الــ ســتعراُضإىل أن ُيقــدَّم إىل اجلمعيــة العامــة اال ااختــصاصه
  نظر فيه؛ت ل٦٧/٢٥٧

 لتـأمني الـصحي بعـد انتـهاء اخلدمـة     خطـة ا  إزاء قابليـة    قلقهـا   بالغ تعرب عن    - ٦  
منظومة األمـم املتحـدة، ويف هـذا الـصدد تـدعو اللجنـة إىل               داخل   لالستمرار يف األجل الطويل   

صحي بـني منظمـات    أقـساط التـأمني الـ   توزيـع حـصص  ستعرض يف إطار تقريرها الـسنوي    أن ت 
  ؛التابعة هلاغري اخلطط  يفلواليات املتحدة ويف اخلطط التابعة لاألمم املتحدة واملشاركني 

  
   اخلدمةالسن اإللزامي إلهناء  -  باء  

اإللزامي إلهنـاء اخلدمـة     سن  املتعلقة برفع ال  لجنة  ال توصية   البت يف  إرجاء تقرر  - ١  
اللجنـة إجـراء مزيـد مـن        إىل   وتطلب    لذلك، قترحزمين امل ال اإلخالل باإلطار دون  سنة   ٦٥إىل  

  التخطـيط طـر  أثـر اعتمـاد هـذه التوصـية علـى أُ     بشأن اجلهات املعنية كافةالتحليل بالتشاور مع  
 سياسات إدارة املوارد البشرية ذات الـصلة، مبـا يف           على مجيع وولتعاقُب املوظفني    العاملة   ةلقول

التمثيــل ذلــك إدارة األداء والتقيــيم، وجتديــد شــباب القــوة العاملــة وحتقيــق التــوازن اجلنــساين و 
 تقريــر عــن ذلــك يف دورهتــا تقــدمي و،النظــام املوحــد لألمــم املتحــدة العــادل يف كامــل اجلغــرايف

  التاسعة والستني؛
اإللزامـي  سن الـ أن رفـع  بـ  تفيد  يت ال ،)١( من تقرير اللجنة   ٦١إىل الفقرة   تشري     - ٢  

 طفيـف  سنة بالنسبة للموظفني احلـاليني مـن شـأنه أن يـؤدي إىل اخنفـاض               ٦٥ إىل   إلهناء اخلدمة 
الـداخل   مـن األجـر      يف املائـة   ٠,١٣يف حـدود    لنظام املعاشـات التقاعديـة      يف العجز االكتواري    

 التقاعدي؛يف حساب املعاش 
  

  شروط خدمة املوظفني يف الفئة الفنية والفئات العليا  - ثانيا  
  الدنيا/جدول املرتبات األساسية  -  ألف  

 الـذي حـددت مبوجبـه مـستوى لـصايف املرتبـات الـدنيا        ٤٤/١٩٨ إىل قرارها   إذ تشري   
ىل مستويات صـايف املرتبـات األساسـية للمـوظفني     ملوظفي الفئة الفنية والفئات العليا باالستناد إ  
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ــة         ــا للمقارن ــة املتخــذة أساس ــة املدني ــة يف اخلدم ــائف مماثل ــشغلون وظ ــذين ي ــة  (ال ــة املدني اخلدم
  والذين يعملون يف املدينة األساس؛ ) االحتادية يف الواليات املتحدة

جلـدول املـنقح    ، ا )١( مـن تقريرهـا    ٨٢، بناء علـى توصـية اللجنـة الـواردة يف الفقـرة              تقر  
ــة والــصافية األساســية  ــا، بــصيغته    /للمرتبــات اإلمجالي ــة والفئــات العلي ــة الفني ــدنيا ملــوظفي الفئ ال

  ؛ ٢٠١٤يناير / كانون الثاين١الواردة يف املرفق الثالث للتقرير، على أن يبدأ نفاذه اعتبارا من 
  

  تطور اهلامش  - باء   
 والتكليـف الـدائم مـن اجلمعيـة     ٥١/٢١٦ بـاء مـن قرارهـا    - إىل اجلزء األول    إذ تشري   

ــة        ــتعراض العالق ــة أن تواصــل اس ــه إىل اللجن ــب مبوجب ــذي طُل ــة ال ــة   (العام ــا بكلم ــشار إليه امل
بني صايف أجور موظفي األمم املتحدة يف الفئـة الفنيـة والفئـات العليـا يف نيويـورك           ) “اهلامش”

ــة   وصــايف أجــو ــة يف  (ر مــوظفي اخلدمــة املدنيــة املتخــذة أساســا للمقارن ــة االحتادي اخلدمــة املدني
  ، وظائف مماثلة يف واشنطن العاصمةالذين يشغلون) الواليات املتحدة

 أن مبدأ نوبلمري هو األساس لتحديد مستوى األجر ملـوظفي  تؤكد من جديد    - ١  
األسـاس لنظـام تـسوية مقـر العمـل، ويف مراكـز       الفئة الفنية والفئات العليا يف نيويـورك، املدينـة     

  العمل األخرى؛
 إىل  ١١٠  ضرورة استمرار تطبيق اهلامش املتراوح مـن       تؤكد من جديد أيضا     - ٢  
بني صايف أجور موظفي األمم املتحدة يف الفئة الفنية والفئات العليا يف نيويـورك وصـايف                 ١٢٠

نـــة الـــذين يـــشغلون وظـــائف مماثلـــة،  أجـــور مـــوظفي اخلدمـــة املدنيـــة املتخـــذة أساســـا للمقار 
أســاس اســتبقاء اهلــامش لفتــرة مــن الوقــت عنــد مــستوى ينــاهز نقطــة الوســط املستــصوبة   علــى

  ؛١١٥البالغة 
 ١- أن اهلامش بني صايف أجـور مـوظفي األمـم املتحـدة يف الرتـب ف           تالحظ  - ٣  
يــات املتحــدة  يف نيويــورك وصــايف أجــور مــوظفي اخلدمــة املدنيــة االحتاديــة يف الوال ٢-إىل مــد

 كــانون ١ للفتــرة مــن ١١٩,٦الــذين يــشغلون وظــائف مماثلــة يف واشــنطن العاصــمة يقــدر بـــ   
، وأن متوســطه للــسنوات اخلمــس املاضــية  ٢٠١٣ديــسمرب / كــانون األول٣١ينــاير إىل /الثــاين
  ؛ ١١٥، أي أنه يفوق نقطة الوسط املستصوبة وهي ١١٥,٧يبلغ 

 أسـلوب إدارتـه    بعنايـة باتبـاع   دارة اهلـامش    يف إ املتمثلـة   جنـة   الل مببادرة   ترحب  - ٤  
 ٢٠١٤نيويـورك يف عـام   ل بالنـسبة وعـدم زيـادة تـسوية مقـر العمـل      العامة،  اجلمعية ذي أقرته ال
   مستوى اهلامش؛ إىل ارتفاعظربالن
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هـامش األجـر الـصايف ملـدة مخـس سـنوات             متوسـط    ه ينبغي اسـتبقاء   أنب ركِّتذ  - ٥  
 وتطلــب إىل اللجنــة أن تقــدم إىل ،١١٥ ملستــصوبة البالغــةعنــد مــستوى ينــاهز نقطــة الوســط ا

توصـيات بـشأن     التاسعة والـستني     دورهتااجلمعية العامة يف موعد ال يتجاوز اجلزء الرئيسي من          
  ؛نقطة الوسط املستصوبة اهلامش إىل الكفيلة بإعادةجمموعة اإلجراءات واجلداول الزمنية 

  
  استعراض املنهجية: من الدرجة الثانيةاملعالني والد واألبدالت إعالة   -  جيم  

 االسـتعراض نهجيـة قيـد النظـر ضـمن إطـار           امل إبقـاء لجنـة   البقـرار    حتيط علمـا    - ١  
   النظام املوحد؛األعم جملموعة عناصر األجر يف

ــة ال علــى توصــية وافــقت  - ٢   ــة بــدالت ل املــستويات احلاليــة باإلبقــاء علــىلجن إعال
  ؛نيةمن الدرجة الثااملعالني و األوالد

  
  تدابري خاصة: منحة التعليم  -  دال  

 علــى أن يــسري )١( مــن تقريرهــا١١٣ علــى توصــية اللجنــة الــواردة يف الفقــرة  وافــقت  
  ؛  بالنسبة للسنة احلالية٢٠١٣يناير / كانون الثاين١ذلك اعتبارا من 

  
   مسائل تسوية مقر العمل  - هاء   

ــة إىل  تطلـــب   ــدماللجنـ ــة يف د أن تـــستعرض وتقـ ــعة والـــستني  إىل اجلمعيـ ــا التاسـ ورهتـ
  .املوجود هبا مقارالعمل مراكز مقترحات بشأن تزامن دورات تسوية مقر العمل يف 
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	النظام الموحد للأمم المتحدة
	مشروع قرار مقدم من رئيس اللجنة في أعقاب مشاورات غير رسمية 

	النظام الموحد للأمم المتحدة: تقرير لجنة الخدمة المدنية الدولية
	إن الجمعية العامة،
	إذ تشير إلى قراراتها 44/198 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 1989 و 51/216 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1996 و 52/216 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1997 و 53/209 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1998 و 55/223 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2000 و 56/244 المؤرخ 24 كانون الأول/ديسمبر 2001 و 57/285 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002 و 58/251 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003 و 59/268 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2004 و 60/248 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2005 و 61/239 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2006 و 62/227 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2007 و 63/251 المؤرخ 24 كانون الأول/ديسمبر 2008 و 64/231 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2009 و 65/248 المؤرخ 24 كانون الأول/ديسمبر 2010 و 66/235 ألف المؤرخ 24 كانون الأول/ديسمبر 2011 و 66/235 باء المؤرخ 21 حزيران/يونيه 2012 و 67/257 المؤرخ 12 نيسان/أبريل 2013 ومقرريها و 67/551 و 67/552 ألف المؤرخين 24 كانون الأول/ديسمبر 2012،
	وقد نظرت في تقرير لجنة الخدمة المدنية الدولية لعام 2013()،
	وإذ تعيد تأكيد التزامها بنظام وحيد وموحد للأمم المتحدة بوصفه حجر الزاوية في تنظيم شروط الخدمة في النظام الموحد وتنسيقها،
	1 - تحيط علما مع فائق التقدير بعمل لجنة الخدمة المدنية الدولية؛
	2 - تحيط علما بتقرير اللجنة لعام 2013(1)؛
	3 - تعيد تأكيد الدور الذي تضطلع به الجمعية العامة في الموافقة على شروط خدمة واستحقاقات جميع الموظفين العاملين في المنظمات المشاركة في النظام الموحد للأمم المتحدة، مع مراعاة المادتين 10 و 11 من النظام الأساسي للجنة()؛
	4 - تشير إلى المادتين 10 و 11 من النظام الأساسي للجنة، وتعيد تأكيد الدور الرئيسي الذي تضطلع به اللجنة في تنظيم وتنسيق شروط خدمة واستحقاقات جميع الموظفين العاملين في المنظمات المشاركة في النظام الموحد للأمم المتحدة؛ 
	أولا - شروط الخدمة السارية على فئتي الموظفين
	ألف - استعراض مجموعة عناصر الأجر في النظام الموحد

	1 - تشير إلى الفقرة 4 من قرارها 67/257 وتطلب إلى اللجنة أن تقدم إلى الجمعية العامة، في الجزء الأول من دورتها الثامنة والستين المستأنفة، إحاطة عن التقدم المحرز في الاستعراض الشامل لمجموعة عناصر الأجر في النظام الموحد؛
	2 - ترحب بالاستعراض الشامل لمجموعة عناصر الأجر، وتؤكد الأهداف المبيّنة في الفقرة 31 من تقرير اللجنة(1)، وتطلب إلى اللجنة أن تجري استعراضا وافيا لجميع عناصر الأجر قصد تحقيق هذه الأهداف، والحفاظ على القيم الأساسية لمنظمات النظام الموحد للأمم المتحدة؛
	3 - تطلب إلى اللجنة أن تكفل، في مقترحاتها الناتجة عن الاستعراض الشامل الجاري لعناصر الأجر، قابلية كامل مجموعة عناصر الأجر في الأمم المتحدة، بما في ذلك جميع العناصر النقدية وغير النقدية، للمقارنة في إطار مبدأ نوبلمير؛
	4 - تطلب أيضا إلى اللجنة ضمان إطْلاع الرؤساء التنفيذيين للمنظمات واتحادات الموظفين المشمولة بالنظام الموحد للأمم المتحدة وكذلك الدول الأعضاء على العملية بالشكل الواجب وتمكين هذه الجهات من فرصة لتقديم ملاحظاتها؛
	5 - تطلب كذلك إلى اللجنة عدم زيادة أي من البدلات الواقعة في نطاق اختصاصها إلى أن يُقدَّم إلى الجمعية العامة الاستعراضُ الشامل الذي تقرر بموجب القرار 67/257 لتنظر فيه؛
	6 -  تعرب عن بالغ قلقها إزاء قابلية خطة التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة للاستمرار في الأجل الطويل داخل منظومة الأمم المتحدة، وفي هذا الصدد تدعو اللجنة إلى أن تستعرض في إطار تقريرها السنوي توزيع حصص أقساط التأمين الصحي بين منظمات الأمم المتحدة والمشاركين في الخطط التابعة للولايات المتحدة وفي الخطط غير التابعة لها؛
	باء - السن الإلزامي لإنهاء الخدمة

	1 - تقرر إرجاء البت في توصية اللجنة المتعلقة برفع السن الإلزامي لإنهاء الخدمة إلى 65 سنة دون الإخلال بالإطار الزمني المقترح لذلك، وتطلب إلى اللجنة إجراء مزيد من التحليل بالتشاور مع كافة الجهات المعنية بشأن أثر اعتماد هذه التوصية على أُطر التخطيط للقوة العاملة ولتعاقُب الموظفين وعلى جميع سياسات إدارة الموارد البشرية ذات الصلة، بما في ذلك إدارة الأداء والتقييم، وتجديد شباب القوة العاملة وتحقيق التوازن الجنساني والتمثيل الجغرافي العادل في كامل النظام الموحد للأمم المتحدة، وتقديم تقرير عن ذلك في دورتها التاسعة والستين؛
	2 -  تشير إلى الفقرة 61 من تقرير اللجنة(1)، التي تفيد بأن رفع السن الإلزامي لإنهاء الخدمة إلى 65 سنة بالنسبة للموظفين الحاليين من شأنه أن يؤدي إلى انخفاض طفيف في العجز الاكتواري لنظام المعاشات التقاعدية في حدود 0.13 في المائة من الأجر الداخل في حساب المعاش التقاعدي؛
	ثانيا - شروط خدمة الموظفين في الفئة الفنية والفئات العليا
	ألف - جدول المرتبات الأساسية/الدنيا

	إذ تشير إلى قرارها 44/198 الذي حددت بموجبه مستوى لصافي المرتبات الدنيا لموظفي الفئة الفنية والفئات العليا بالاستناد إلى مستويات صافي المرتبات الأساسية للموظفين الذين يشغلون وظائف مماثلة في الخدمة المدنية المتخذة أساسا للمقارنة (الخدمة المدنية الاتحادية في الولايات المتحدة) والذين يعملون في المدينة الأساس؛ 
	تقر، بناء على توصية اللجنة الواردة في الفقرة 82 من تقريرها(1)، الجدول المنقح للمرتبات الإجمالية والصافية الأساسية/الدنيا لموظفي الفئة الفنية والفئات العليا، بصيغته الواردة في المرفق الثالث للتقرير، على أن يبدأ نفاذه اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2014؛ 
	باء - تطور الهامش

	إذ تشير إلى الجزء الأول - باء من قرارها 51/216 والتكليف الدائم من الجمعية العامة الذي طُلب بموجبه إلى اللجنة أن تواصل استعراض العلاقة (المشار إليها بكلمة ”الهامش“) بين صافي أجور موظفي الأمم المتحدة في الفئة الفنية والفئات العليا في نيويورك وصافي أجور موظفي الخدمة المدنية المتخذة أساسا للمقارنة (الخدمة المدنية الاتحادية في الولايات المتحدة) الذين يشغلون وظائف مماثلة في واشنطن العاصمة،
	1 - تؤكد من جديد أن مبدأ نوبلمير هو الأساس لتحديد مستوى الأجر لموظفي الفئة الفنية والفئات العليا في نيويورك، المدينة الأساس لنظام تسوية مقر العمل، وفي مراكز العمل الأخرى؛
	2 - تؤكد من جديد أيضا ضرورة استمرار تطبيق الهامش المتراوح من 110 إلى 120 بين صافي أجور موظفي الأمم المتحدة في الفئة الفنية والفئات العليا في نيويورك وصافي أجور موظفي الخدمة المدنية المتخذة أساسا للمقارنة الذين يشغلون وظائف مماثلة، على أساس استبقاء الهامش لفترة من الوقت عند مستوى يناهز نقطة الوسط المستصوبة البالغة 115؛
	3 - تلاحظ أن الهامش بين صافي أجور موظفي الأمم المتحدة في الرتب ف-1 إلى مد-2 في نيويورك وصافي أجور موظفي الخدمة المدنية الاتحادية في الولايات المتحدة الذين يشغلون وظائف مماثلة في واشنطن العاصمة يقدر بـ 119.6 للفترة من 1 كانون الثاني/يناير إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2013، وأن متوسطه للسنوات الخمس الماضية يبلغ 115.7، أي أنه يفوق نقطة الوسط المستصوبة وهي 115؛ 
	4 - ترحب بمبادرة اللجنة المتمثلة في إدارة الهامش بعناية باتباع أسلوب إدارته الذي أقرته الجمعية العامة، وعدم زيادة تسوية مقر العمل بالنسبة لنيويورك في عام 2014 بالنظر إلى ارتفاع مستوى الهامش؛
	5 - تذكِّر بأنه ينبغي استبقاء متوسط هامش الأجر الصافي لمدة خمس سنوات عند مستوى يناهز نقطة الوسط المستصوبة البالغة 115، وتطلب إلى اللجنة أن تقدم إلى الجمعية العامة في موعد لا يتجاوز الجزء الرئيسي من دورتها التاسعة والستين توصيات بشأن مجموعة الإجراءات والجداول الزمنية الكفيلة بإعادة الهامش إلى نقطة الوسط المستصوبة؛
	جيم - بدلات إعالة الأولاد والمعالين من الدرجة الثانية: استعراض المنهجية

	1 - تحيط علما بقرار اللجنة إبقاء المنهجية قيد النظر ضمن إطار الاستعراض الأعم لمجموعة عناصر الأجر في النظام الموحد؛
	2 - توافق على توصية اللجنة بالإبقاء على المستويات الحالية لبدلات إعالة الأولاد والمعالين من الدرجة الثانية؛
	دال - منحة التعليم: تدابير خاصة

	توافق على توصية اللجنة الواردة في الفقرة 113 من تقريرها(1) على أن يسري ذلك اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2013 بالنسبة للسنة الحالية؛ 
	هاء -  مسائل تسوية مقر العمل

	تطلب إلى اللجنة أن تستعرض وتقدم إلى الجمعية في دورتها التاسعة والستين مقترحات بشأن تزامن دورات تسوية مقر العمل في مراكز العمل الموجود بها مقار.

