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  TThhee  HHuunnddrreedd  aanndd  TTwweennttyy--sseevveenntthh  SSeessssiioonn  ooff  tthhee  FFAAOO  CCoouunncciill  wwaass  hheelldd  iinn  RRoommee  ffrroomm  2222  ttoo  
2277  NNoovveemmbbeerr  22000044  uunnddeerr  tthhee  CChhaaiirrmmaannsshhiipp  ooff  AAzziizz  MMeekkoouuaarr,,  IInnddeeppeennddeenntt  CChhaaiirrmmaann  ooff  tthhee  CCoouunncciill..  

  TThhee  CCoouunncciill  aaddoopptteedd  tthhee  ffoolllloowwiinngg  RReessoolluuttiioonn::  

RReessoolluuttiioonn  11//112277  
SSttaattuutteess  ooff  tthhee  SSoouutthh  WWeesstt  IInnddiiaann  OOcceeaann  FFiisshheerriieess  CCoommmmiissssiioonn    

TTHHEE  CCOOUUNNCCIILL,,  

NNOOTTIINNGG  tthhee  wwiisshheess  eexxpprreesssseedd  ttoo  tthhee  FFAAOO  CCoouunncciill,,  aatt  iittss  OOnnee  HHuunnddrreedd  aanndd  SSiixxtteeeenntthh  SSeessssiioonn  iinn  JJuunnee  11999999,,  
bbyy  tthhee  ffoorrmmeerr  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  CCoommmmiitttteeee  ffoorr  tthhee  DDeevveellooppmmeenntt  aanndd  MMaannaaggeemmeenntt  ooff  FFiisshheerriieess  RReessoouurrcceess  iinn  
tthhee  SSoouutthh  WWeesstt  IInnddiiaann  OOcceeaann,,  ii..ee..  CCoommoorrooss,,  FFrraannccee,,  KKeennyyaa,,  MMaaddaaggaassccaarr,,  MMaauurriittiiuuss,,  MMoozzaammbbiiqquuee,,  
SSeeyycchheelllleess,,  SSoommaalliiaa  aanndd  TTaannzzaanniiaa,,  ffoorr  tthhee  eessttaabblliisshhmmeenntt  ooff  aa  rreeggiioonnaall  oorrggaanniizzaattiioonn  ttoo  pprroommoottee  tthhee  
ssuussttaaiinnaabbllee  ddeevveellooppmmeenntt,,  ccoonnsseerrvvaattiioonn,,  rraattiioonnaall  mmaannaaggeemmeenntt  aanndd  bbeesstt  uuttiilliizzaattiioonn  ooff  ffiisshheerriieess  rreessoouurrcceess  iinn  tthhee  
rreeggiioonn  wwiitthh  ssppeecciiaall  eemmpphhaassiiss  oonn  ffiisshheerriieess  ttaarrggeetteedd  aatt  nnoonn--ttuunnaa  ssppeecciieess;;  

TTAAKKIINNGG  IINNTTOO  CCOONNSSIIDDEERRAATTIIOONN  tthhaatt  tthhee  ccooaassttaall  SSttaatteess  hhaavvee  eessttaabblliisshheedd  aarreeaass  ooff  nnaattiioonnaall  jjuurriissddiiccttiioonn  
iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  tthhee  UUnniitteedd  NNaattiioonnss  CCoonnvveennttiioonn  oonn  tthhee  LLaaww  ooff  tthhee  SSeeaa  ooff  1100  DDeecceemmbbeerr  11998822,,  aanndd  ggeenneerraall  
pprriinncciipplleess  ooff  iinntteerrnnaattiioonnaall  llaaww,,  iinn  tthhee  eexxeerrcciissee  ooff  tthheeiirr  ssoovveerreeiiggnn  rriigghhttss  ffoorr  tthhee  ppuurrppoossee  ooff  eexxpplloorriinngg  aanndd  
eexxppllooiittiinngg,,  ccoonnsseerrvviinngg  aanndd  mmaannaaggiinngg  tthhee  lliivviinngg  mmaarriinnee  rreessoouurrcceess  iinn  tthhoossee  aarreeaass;;  

NNOOTTIINNGG  tthhee  oobbjjeeccttiivveess  aanndd  ppuurrppoosseess  ssttaatteedd  iinn  CChhaapptteerr  1177  ooff  AAggeennddaa  2211  aaddoopptteedd  bbyy  tthhee  UUnniitteedd  NNaattiioonnss  
CCoonnffeerreennccee  oonn  EEnnvviirroonnmmeenntt  aanndd  DDeevveellooppmmeenntt  iinn  11999922;;  

RREECCOOGGNNIIZZIINNGG  tthhee  rreelleevvaanntt  pprroovviissiioonnss  ooff  tthhee  UUnniitteedd  NNaattiioonnss  CCoonnvveennttiioonn  oonn  tthhee  LLaaww  ooff  tthhee  SSeeaa  ooff  1100  
DDeecceemmbbeerr  11998822  aanndd  ttaakkiinngg  iinnttoo  aaccccoouunntt  tthhee  CCooddee  ooff  CCoonndduucctt  ffoorr  RReessppoonnssiibbllee  FFiisshheerriieess,,  11999955;;  

RREECCOOGGNNIIZZIINNGG  FFUURRTTHHEERR  tthhee  eeccoonnoommiicc  aanndd  ggeeooggrraapphhiiccaall  ccoonnssiiddeerraattiioonnss  aanndd  tthhee  ssppeecciiaall  rreeqquuiirreemmeennttss  
ooff  ddeevveellooppiinngg  SSttaatteess,,  iinncclluuddiinngg  ssmmaallll--iissllaanndd  ddeevveellooppiinngg  SSttaatteess,,  aanndd  tthheeiirr  ccooaassttaall  ccoommmmuunniittiieess,,  ffoorr  eeqquuiittaabbllee  
bbeenneeffiitt  ffrroomm  lliivviinngg  mmaarriinnee  rreessoouurrcceess;;  
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RREECCOOGGNNIIZZIINNGG  FFUURRTTHHEERRMMOORREE  tthhaatt  tthhee  ccooaassttaall  SSttaatteess  iinn  tthhee  rreeggiioonn  ffaaccee  ccoommmmoonn  oorr  ssiimmiillaarr  pprroobblleemmss  
iinn  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  aanndd  pprrooppeerr  uuttiilliizzaattiioonn  ooff  tthhee  ffiisshheerriieess  rreessoouurrcceess  iinn  tthheeiirr  ccooaassttaall  wwaatteerrss,,  aanndd  nneeeedd  aa  
mmeecchhaanniissmm  ffoorr  iinntteerrnnaattiioonnaall  ccooooppeerraattiioonn  iinn  ffaacciinngg  tthheessee  ccoommmmoonn  oorr  ssiimmiillaarr  pprroobblleemmss,,  wwhhiicchh  wwoouulldd  bbee  
ffuurrtthheerreedd  bbyy  tthhee  eessttaabblliisshhmmeenntt  ooff  aann  aaddvviissoorryy  ccoommmmiissssiioonn  oonn  ffiisshheerriieess  mmaannaaggeemmeenntt  aanndd  ddeevveellooppmmeenntt;;    

HHEERREEBBYY  EESSTTAABBLLIISSHHEESS  uunnddeerr  AArrttiiccllee  VVII..11  ooff  tthhee  CCoonnssttiittuuttiioonn  ooff  tthhee  OOrrggaanniizzaattiioonn  aa  ffiisshheerriieess  aaddvviissoorryy  
ccoommmmiissssiioonn,,  ttoo  bbee  kknnoowwnn  aass  tthhee  SSoouutthh  WWeesstt  IInnddiiaann  OOcceeaann  FFiisshheerriieess  CCoommmmiissssiioonn,,  tthhee  SSttaattuutteess  ooff  wwhhiicchh  aarree  
aattttaacchheedd  ttoo  tthhiiss  RReeppoorrtt  aass  AAppppeennddiixx  EE..  

((AAddoopptteedd  oonn  2255  NNoovveemmbbeerr  22000044))  

  
  

SSTTAATTUUTTEESS  OOFF  TTHHEE  SSOOUUTTHH  WWEESSTT  IINNDDIIAANN  OOCCEEAANN  
FFIISSHHEERRIIEESS  CCOOMMMMIISSSSIIOONN  ((SSWWIIOOFFCC))  

11..  AArreeaa  ooff  CCoommppeetteennccee  

TThhee  aarreeaa  ooff  ccoommppeetteennccee  ooff  tthhee  CCoommmmiissssiioonn  sshhaallll  bbee  aallll  tthhee  wwaatteerrss  ooff  tthhee  SSoouutthh  WWeesstt  IInnddiiaann  OOcceeaann  wwiitthhiinn  tthhee  
nnaattiioonnaall  jjuurriissddiiccttiioonn  ooff  ccooaassttaall  SSttaatteess  wwiitthhiinn  tthhee  aarreeaa  ooff  ccoommppeetteennccee,,  bbeeiinngg  aallll  wwaatteerrss  ooff  tthhee  IInnddiiaann  OOcceeaann  
bboouunnddeedd  bbyy  aa  lliinnee  ddrraawwnn  aass  ffoolllloowwss::  ffrroomm  aa  ppooiinntt  oonn  tthhee  hhiigghh  wwaatteerr  mmaarrkk  oonn  tthhee  EEaasstt  AAffrriiccaann  ccooaasstt  aatt  llaattiittuuddee  
1100°°  0000  NN,,  tthheennccee  dduuee  eeaasstt  aalloonngg  tthhiiss  ppaarraalllleell  ttoo  tthhee  lloonnggiittuuddee  6655°°0000  EE,,  tthheennccee  dduuee  ssoouutthh  aalloonngg  tthhiiss  mmeerriiddiiaann  
ttoo  tthhee  eeqquuaattoorr,,  tthheennccee  dduuee  eeaasstt  aalloonngg  tthhiiss  ppaarraalllleell  ttoo  tthhee  lloonnggiittuuddee  8800°°  0000  EE,,  tthheennccee  dduuee  ssoouutthh  aalloonngg  tthhiiss  
mmeerriiddiiaann  ttoo  aa  ppaarraalllleell  4455°°  0000  SS,,  tthheennccee  dduuee  wweesstt  aalloonngg  tthhiiss  ppaarraalllleell  ttoo  tthhee  lloonnggiittuuddee  3300°°  0000  EE,,  tthheennccee  dduuee  
nnoorrtthh  aalloonngg  tthhiiss  mmeerriiddiiaann  ttoo  tthhee  ccooaasstt  ooff  tthhee  AAffrriiccaann  CCoonnttiinneenntt,,  aass  sshhoowwnn  iinn  tthhee  mmaapp  iinn  tthhee  AAnnnneexx  ttoo  tthheessee  
SSttaattuutteess..  

22..  SSppeecciieess    

TThhee  CCoommmmiissssiioonn  sshhaallll  ccoovveerr  aallll  lliivviinngg  mmaarriinnee  rreessoouurrcceess,,  wwiitthhoouutt  pprreejjuuddiiccee  ttoo  tthhee  mmaannaaggeemmeenntt  
rreessppoonnssiibbiilliittiieess  aanndd  aauutthhoorriittyy  ooff  ootthheerr  ccoommppeetteenntt  ffiisshheerriieess  aanndd  ootthheerr  lliivviinngg  mmaarriinnee  rreessoouurrcceess  mmaannaaggeemmeenntt  
oorrggaanniizzaattiioonnss  oorr  aarrrraannggeemmeennttss  iinn  tthhee  aarreeaa..  

33..  MMeemmbbeerrsshhiipp    

TThhee  CCoommmmiissssiioonn  sshhaallll  bbee  ccoommppoosseedd  ooff  ssuucchh  MMeemmbbeerrss  aanndd  AAssssoocciiaattee  MMeemmbbeerrss  ooff  tthhee  OOrrggaanniizzaattiioonn  tthhaatt  aarree  
ccooaassttaall  SSttaatteess,,  wwhhoossee  tteerrrriittoorriieess  aarree  ssiittuuaatteedd  wwhhoollllyy  oorr  ppaarrttllyy  wwiitthhiinn  tthhee  aarreeaa  ooff  tthhee  CCoommmmiissssiioonn,,  aanndd  tthhaatt  
nnoottiiffyy  iinn  wwrriittiinngg  ttoo  tthhee  DDiirreeccttoorr--GGeenneerraall  tthheeiirr  iinntteerreesstt  iinn  bbeeccoommiinngg  aa  mmeemmbbeerr  ooff  tthhee  CCoommmmiissssiioonn..    

44..  OObbjjeeccttiivveess  aanndd  ffuunnccttiioonnss  ooff  tthhee  CCoommmmiissssiioonn    

WWiitthhoouutt  pprreejjuuddiiccee  ttoo  tthhee  ssoovveerreeiiggnn  rriigghhttss  ooff  ccooaassttaall  SSttaatteess,,  tthhee  CCoommmmiissssiioonn  sshhaallll  pprroommoottee  tthhee  ssuussttaaiinnaabbllee  
uuttiilliizzaattiioonn  ooff  tthhee  lliivviinngg  mmaarriinnee  rreessoouurrcceess  ooff  tthhee  aarreeaa  ooff  tthhee  CCoommmmiissssiioonn,,  bbyy  tthhee  pprrooppeerr  mmaannaaggeemmeenntt  aanndd  
ddeevveellooppmmeenntt  ooff  tthhee  lliivviinngg  mmaarriinnee  rreessoouurrcceess,,  aanndd  aaddddrreessss  ccoommmmoonn  pprroobblleemmss  ooff  ffiisshheerriieess  mmaannaaggeemmeenntt  aanndd  
ddeevveellooppmmeenntt  ffaacceedd  bbyy  tthhee  MMeemmbbeerrss  ooff  tthhee  CCoommmmiissssiioonn..  TToo  tthhiiss  eenndd,,  tthhee  CCoommmmiissssiioonn  sshhaallll  hhaavvee  tthhee  
ffoolllloowwiinngg  ffuunnccttiioonnss  aanndd  rreessppoonnssiibbiilliittiieess::  

aa..  ttoo  ccoonnttrriibbuuttee  ttoo  iimmpprroovveedd  ggoovveerrnnaannccee  tthhrroouugghh  iinnssttiittuuttiioonnaall  aarrrraannggeemmeennttss  tthhaatt  eennccoouurraaggee  ccooooppeerraattiioonn  
aammoonnggsstt  mmeemmbbeerrss;;    

bb..  ttoo  hheellpp  ffiisshheerryy  mmaannaaggeerrss  iinn  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  aanndd  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  ffiisshheerryy  mmaannaaggeemmeenntt  ssyysstteemmss  
tthhaatt  ttaakkee  dduuee  aaccccoouunntt  ooff  eennvviirroonnmmeennttaall,,  ssoocciiaall  aanndd  eeccoonnoommiicc  ccoonncceerrnnss;;    

cc..  ttoo  kkeeeepp  uunnddeerr  rreevviieeww  tthhee  ssttaattee  ooff  tthhee  ffiisshheerryy  rreessoouurrcceess  iinn  tthhee  aarreeaa  aanndd  tthhee  iinndduussttrriieess  bbaasseedd  oonn  tthheemm;;    

dd..  ttoo  pprroommoottee,,  eennccoouurraaggee  aanndd  ccoooorrddiinnaattee  rreesseeaarrcchh  rreellaatteedd  ttoo  tthhee  lliivviinngg  mmaarriinnee  rreessoouurrcceess  iinn  tthhee  aarreeaa  aanndd  
ddrraaww  uupp  pprrooggrraammmmeess  rreeqquuiirreedd  ffoorr  tthhiiss  ppuurrppoossee,,  aanndd  ttoo  oorrggaanniizzee  ssuucchh  rreesseeaarrcchh  aass  mmaayy  bbee  nneecceessssaarryy;;    

ee..  ttoo  pprroommoottee  tthhee  ccoolllleeccttiioonn,,  eexxcchhaannggee,,  ddiisssseemmiinnaattiioonn  aanndd  aannaallyyssiiss  oorr  ssttuuddyy  ooff  ssttaattiissttiiccaall,,  bbiioollooggiiccaall,,  
eennvviirroonnmmeennttaall  aanndd  ssoocciioo--eeccoonnoommiicc  ddaattaa  aanndd  ootthheerr  mmaarriinnee  ffiisshheerryy  iinnffoorrmmaattiioonn;;    
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ff..  ttoo  pprroovviiddee  aa  ssoouunndd  sscciieennttiiffiicc  bbaassiiss  ttoo  aassssiisstt  MMeemmbbeerrss  iinn  ttaakkiinngg  ffiisshheerriieess  mmaannaaggeemmeenntt  ddeecciissiioonnss;;    

gg..  ttoo  pprroovviiddee  aaddvviiccee  oonn  mmaannaaggeemmeenntt  mmeeaassuurreess  ttoo  mmeemmbbeerr  ggoovveerrnnmmeennttss  aanndd  ccoommppeetteenntt  ffiisshheerriieess  
oorrggaanniizzaattiioonnss;;    

hh..  ttoo  pprroovviiddee  aaddvviiccee  aanndd  pprroommoottee  ccoo--ooppeerraattiioonn  oonn  mmoonniittoorriinngg,,  ccoonnttrrooll  aanndd  ssuurrvveeiillllaannccee,,  iinncclluuddiinngg  jjooiinntt  
aaccttiivviittiieess,,  eessppeecciiaallllyy  aass  rreeggaarrddss  iissssuueess  ooff  aa  rreeggiioonnaall  oorr  ssuubb--rreeggiioonnaall  nnaattuurree;;    

ii..  ttoo  eennccoouurraaggee,,  rreeccoommmmeenndd  aanndd  ccoooorrddiinnaattee  ttrraaiinniinngg  iinn  tthhee  aarreeaass  ooff  iinntteerreesstt  ooff  tthhee  CCoommmmiissssiioonn;;    

jj..  ttoo  pprroommoottee  aanndd  eennccoouurraaggee  tthhee  uuttiilliizzaattiioonn  ooff  tthhee  mmoosstt  aapppprroopprriiaattee  ffiisshhiinngg  ccrraafftt,,  ggeeaarr,,  ffiisshhiinngg  
tteecchhnniiqquueess  aanndd  ppoosstt  hhaarrvveessttiinngg  tteecchhnnoollooggiieess;;    

kk..  ttoo  pprroommoottee  lliiaaiissoonn  wwiitthh  aallll  ccoommppeetteenntt  iinnssttiittuuttiioonnss  wwiitthhiinn  tthhee  aarreeaa  sseerrvveedd  bbyy  tthhee  CCoommmmiissssiioonn  aanndd  
aaddjjaacceenntt  wwaatteerrss,,  iinncclluuddiinngg  iinn  ppaarrttiiccuullaarr  aannyy  aaggrreeeemmeenntt  oorr  aarrrraannggeemmeenntt  ffoorr  tthhee  mmaannaaggeemmeenntt  aanndd  
ccoonnsseerrvvaattiioonn  ooff  tthhee  hhiigghh  sseeaass  nnoonn--ttuunnaa  ffiisshheerriieess  rreessoouurrcceess  ooff  tthhee  SSoouutthheerrnn  IInnddiiaann  OOcceeaann,,  tthhee  IInnddiiaann  
OOcceeaann  TTuunnaa  CCoommmmiissssiioonn,,  tthhee  SSoouutthh  EEaasstt  AAttllaannttiicc  FFiisshheerriieess  OOrrggaanniizzaattiioonn  aanndd  tthhee  CCoommmmiissssiioonn  ffoorr  
tthhee  CCoonnsseerrvvaattiioonn  ooff  tthhee  AAnnttaarrccttiicc  MMaarriinnee  LLiivviinngg  RReessoouurrcceess;;    

ll..  ttoo  sseeeekk  ffuunnddss  aanndd  ootthheerr  rreessoouurrcceess  ttoo  eennssuurree  tthhee  lloonngg--tteerrmm  ooppeerraattiioonnss  ooff  tthhee  CCoommmmiissssiioonn;;    

mm..  ttoo  ddrraaww  uupp  iittss  ppllaann  ooff  wwoorrkk;;    

nn..  ttoo  ccaarrrryy  oouutt  ssuucchh  ootthheerr  aaccttiivviittiieess  aass  mmaayy  bbee  nneecceessssaarryy  ffoorr  tthhee  CCoommmmiissssiioonn  ttoo  aacchhiieevvee  iittss  oobbjjeeccttiivveess,,  
aass  ddeeffiinneedd  aabboovvee..    

55..  GGeenneerraall  PPrriinncciipplleess    

TThhee  CCoommmmiissssiioonn  sshhaallll  hhaavvee  dduuee  rreeggaarrdd  ffoorr  aanndd  pprroommoottee  tthhee  aapppplliiccaattiioonn  ooff  tthhee  pprroovviissiioonnss  ooff  tthhee  FFAAOO  CCooddee  ooff  
CCoonndduucctt  oonn  RReessppoonnssiibbllee  FFiisshheerriieess,,  iinncclluuddiinngg  tthhee  pprreeccaauuttiioonnaarryy  aapppprrooaacchh  aanndd  tthhee  eeccoossyysstteemm  aapppprrooaacchh  ttoo  
ffiisshheerriieess  mmaannaaggeemmeenntt..    

66..  IInnssttiittuuttiioonnss    

11..  MMeeeettiinnggss  ooff  tthhee  CCoommmmiissssiioonn  sshhaallll  bbee  hheelldd  aatt  lleeaasstt  oonnccee  eevveerryy  ttwwoo  yyeeaarrss,,  ttaakkiinngg  iinnttoo  aaccccoouunntt  tthhee  pprroovviissiioonnss  
ooff  ppaarraaggrraapphh  1100  bbeellooww..    

22..  TThhee  CCoommmmiissssiioonn  sshhaallll  eessttaabblliisshh  aa  SScciieennttiiffiicc  CCoommmmiitttteeee  ttoo  ccoonnssiiddeerr  tthhee  ssttaattee  ooff  ffiisshheerriieess  iinn  tthhee  aarreeaa  ooff  
ccoommppeetteennccee  aanndd  ttoo  aaddvviissee  oonn  tthhee  sscciieennttiiffiicc  bbaassiiss  ffoorr  ppoossssiibbllee  rreegguullaattoorryy  mmeeaassuurreess  ttoo  bbee  ccoonnssiiddeerreedd  ffoorr  
aaddooppttiioonn  bbyy  tthhee  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  CCoommmmiissssiioonn..  TThhee  CCoommmmiissssiioonn  sshhaallll  ddeeffiinnee  tthhee  ffuunnccttiioonnss  ooff  tthhee  SScciieennttiiffiicc  
CCoommmmiitttteeee..    

33..  TThhee  CCoommmmiissssiioonn  mmaayy  eessttaabblliisshh,,  oonn  aann  aadd  hhoocc  bbaassiiss,,  ssuucchh  ootthheerr  ccoommmmiitttteeeess  oorr  wwoorrkkiinngg  ppaarrttiieess  aass  iitt  mmaayy  
ccoonnssiiddeerr  nneecceessssaarryy  oonn  pprroobblleemmss  ooff  mmaajjoorr  iimmppoorrttaannccee  oorr  ooff  aa  ssppeecciiaalliizzeedd  nnaattuurree..    

44..  TThhee  eessttaabblliisshhmmeenntt  ooff  aannyy  ssuubbssiiddiiaarryy  bbooddyy  sshhaallll  bbee  ssuubbjjeecctt  ttoo  tthhee  ddeetteerrmmiinnaattiioonn  bbyy  tthhee  DDiirreeccttoorr--GGeenneerraall  
tthhaatt  tthhee  nneecceessssaarryy  ffuunnddss  aarree  aavvaaiillaabbllee  iinn  tthhee  rreelleevvaanntt  cchhaapptteerr  ooff  tthhee  bbuuddggeett  ooff  tthhee  OOrrggaanniizzaattiioonn..  BBeeffoorree  ttaakkiinngg  
aannyy  ddeecciissiioonn  iinnvvoollvviinngg  eexxppeennddiittuurree  iinn  ccoonnnneeccttiioonn  wwiitthh  tthhee  eessttaabblliisshhmmeenntt  ooff  ssuubbssiiddiiaarryy  bbooddiieess  tthhee  
CCoommmmiissssiioonn  mmuusstt  hhaavvee  bbeeffoorree  iitt  aa  rreeppoorrtt  ffrroomm  tthhee  DDiirreeccttoorr--GGeenneerraall  oonn  tthhee  aaddmmiinniissttrraattiivvee  aanndd  ffiinnaanncciiaall  
iimmpplliiccaattiioonnss  tthheerreeooff..  

77..  RReeppoorrttiinngg    

TThhee  CCoommmmiissssiioonn  sshhaallll  ssuubbmmiitt  ttoo  tthhee  DDiirreeccttoorr--GGeenneerraall  rreeppoorrttss  oonn  iittss  aaccttiivviittiieess  aanndd  rreeccoommmmeennddaattiioonnss  aatt  ssuucchh  
aapppprroopprriiaattee  iinntteerrvvaallss  aass  ttoo  eennaabbllee  tthhee  DDiirreeccttoorr--GGeenneerraall  ttoo  ttaakkee  tthheemm  iinnttoo  ccoonnssiiddeerraattiioonn  wwhheenn  pprreeppaarriinngg  tthhee  
ddrraafftt  PPrrooggrraammmmee  ooff  WWoorrkk  aanndd  BBuuddggeett  ooff  tthhee  OOrrggaanniizzaattiioonn  aanndd  ootthheerr  ssuubbmmiissssiioonnss  ttoo  tthhee  CCoonnffeerreennccee,,  CCoouunncciill  
oorr  CCoommmmiitttteeeess  ooff  tthhee  CCoouunncciill..  TThhee  DDiirreeccttoorr--GGeenneerraall  sshhaallll  bbrriinngg  ttoo  tthhee  aatttteennttiioonn  ooff  tthhee  CCoonnffeerreennccee  tthhrroouugghh  
tthhee  CCoouunncciill  rreeccoommmmeennddaattiioonnss  aaddoopptteedd  bbyy  tthhee  CCoommmmiissssiioonn  wwhhiicchh  hhaavvee  ppoolliiccyy  iimmpplliiccaattiioonnss  oorr  wwhhiicchh  aaffffeecctt  
tthhee  pprrooggrraammmmee  oorr  ffiinnaanncceess  ooff  tthhee  OOrrggaanniizzaattiioonn..  CCooppiieess  ooff  eeaacchh  rreeppoorrtt  ooff  tthhee  CCoommmmiissssiioonn  sshhaallll  bbee  cciirrccuullaatteedd  
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ttoo  MMeemmbbeerrss  ooff  tthhee  CCoommmmiissssiioonn  aanndd  ttoo  ootthheerr  MMeemmbbeerr  NNaattiioonnss  aanndd  AAssssoocciiaattee  MMeemmbbeerrss  ooff  tthhee  OOrrggaanniizzaattiioonn  
aanndd  iinntteerrnnaattiioonnaall  oorrggaanniizzaattiioonnss  ffoorr  tthheeiirr  iinnffoorrmmaattiioonn,,  aass  ssoooonn  aass  tthheeyy  bbeeccoommee  aavvaaiillaabbllee..    

88..  OObbsseerrvveerrss    

11..  AAnnyy  MMeemmbbeerr  NNaattiioonn  oorr  AAssssoocciiaattee  MMeemmbbeerr  ooff  tthhee  OOrrggaanniizzaattiioonn  tthhaatt  iiss  nnoott  aa  mmeemmbbeerr  ooff  tthhee  CCoommmmiissssiioonn  
mmaayy,,  uuppoonn  iittss  rreeqquueesstt,,  bbee  rreepprreesseenntteedd  iinn  aann  oobbsseerrvveerr  ccaappaacciittyy  aatt  mmeeeettiinnggss  ooff  tthhee  CCoommmmiissssiioonn..    

22..  SSttaatteess  wwhhiicchh,,  wwhhiillee  nnoott  MMeemmbbeerrss  ooff  tthhee  OOrrggaanniizzaattiioonn,,  aarree  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  UUnniitteedd  NNaattiioonnss,,  aannyy  ooff  iittss  
SSppeecciiaalliizzeedd  AAggeenncciieess  oorr  tthhee  IInntteerrnnaattiioonnaall  AAttoommiicc  EEnneerrggyy  AAggeennccyy  mmaayy,,  uuppoonn  tthheeiirr  rreeqquueesstt,,  aanndd  wwiitthh  tthhee  
aapppprroovvaall  ooff  tthhee  CCoommmmiissssiioonn  bbee  rreepprreesseenntteedd  iinn  aann  oobbsseerrvveerr  ccaappaacciittyy  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  tthhee  pprroovviissiioonnss  
aaddoopptteedd  bbyy  tthhee  CCoonnffeerreennccee  ooff  tthhee  OOrrggaanniizzaattiioonn  rreellaattiinngg  ttoo  tthhee  ggrraannttiinngg  ooff  oobbsseerrvveerr  ssttaattuuss  ttoo  NNaattiioonnss..    

33..  TThhee  CCoommmmiissssiioonn  sshhaallll  pprroovviiddee  ffoorr  tthhee  ppaarrttiicciippaattiioonn  ooff  iinntteerrggoovveerrnnmmeennttaall  aanndd,,  oonn  rreeqquueesstt,,  iinntteerrnnaattiioonnaall  
nnoonn--ggoovveerrnnmmeennttaall  oorrggaanniizzaattiioonnss  hhaavviinngg  ssppeecciiaall  ccoommppeetteennccee  iinn  tthhee  ffiieelldd  ooff  aaccttiivviittyy  ooff  tthhee  CCoommmmiissssiioonn  iinn  iittss  
mmeeeettiinnggss  aass  oobbsseerrvveerrss  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  iittss  RRuulleess  ooff  PPrroocceedduurree..    

44..  PPaarrttiicciippaattiioonn  ooff  iinntteerrnnaattiioonnaall  oorrggaanniizzaattiioonnss  iinn  tthhee  wwoorrkk  ooff  tthhee  CCoommmmiissssiioonn  aanndd  rreellaattiioonnss  bbeettwweeeenn  tthhee  
CCoommmmiissssiioonn  aanndd  ssuucchh  oorrggaanniizzaattiioonnss  sshhaallll  bbee  ggoovveerrnneedd  bbyy  tthhee  rreelleevvaanntt  pprroovviissiioonnss  ooff  tthhee  CCoonnssttiittuuttiioonn  aanndd  
GGeenneerraall  RRuulleess  ooff  tthhee  OOrrggaanniizzaattiioonn  aass  wweellll  aass  tthhee  rruulleess  oonn  rreellaattiioonnss  wwiitthh  iinntteerrnnaattiioonnaall  oorrggaanniizzaattiioonnss  aaddoopptteedd  
bbyy  tthhee  CCoonnffeerreennccee  aanndd  CCoouunncciill  ooff  tthhee  OOrrggaanniizzaattiioonn..  

99..  RRuulleess  ooff  PPrroocceedduurree    

TThhee  CCoommmmiissssiioonn  mmaayy  aaddoopptt  aanndd  aammeenndd  iittss  oowwnn  rruulleess  ooff  pprroocceedduurree  wwhhiicchh  sshhaallll  bbee  iinn  ccoonnffoorrmmiittyy  wwiitthh  tthhee  
CCoonnssttiittuuttiioonn  aanndd  GGeenneerraall  RRuulleess  ooff  tthhee  OOrrggaanniizzaattiioonn  aanndd  wwiitthh  tthhee  SSttaatteemmeenntt  ooff  PPrriinncciipplleess  GGoovveerrnniinngg  
CCoommmmiissssiioonnss  aanndd  CCoommmmiitttteeeess  aaddoopptteedd  bbyy  tthhee  CCoonnffeerreennccee..  TThhee  rruulleess  ooff  pprroocceedduurree  aanndd  aammeennddmmeennttss  tthheerreettoo  
sshhaallll  ccoommee  iinnttoo  ffoorrccee  uuppoonn  aapppprroovvaall  bbyy  tthhee  DDiirreeccttoorr--GGeenneerraall..  

1100..  CCoo--ooppeerraattiioonn  wwiitthh  aannyy  aaggrreeeemmeenntt  oorr  aarrrraannggeemmeenntt  ffoorr  tthhee  mmaannaaggeemmeenntt  aanndd  ccoonnsseerrvvaattiioonn  ooff  tthhee  
hhiigghh  sseeaass  ffiisshheerriieess  rreessoouurrcceess  ooff  tthhee  SSoouutthheerrnn  IInnddiiaann  OOcceeaann  

TThhee  CCoommmmiissssiioonn,,  aaccttiinngg  tthhrroouugghh  tthhee  DDiirreeccttoorr--GGeenneerraall,,  sshhaallll  eessttaabblliisshh  cclloossee  wwoorrkkiinngg  rreellaattiioonnss  wwiitthh  aannyy  
aaggrreeeemmeenntt  oorr  aarrrraannggeemmeenntt  ffoorr  tthhee  mmaannaaggeemmeenntt  aanndd  ccoonnsseerrvvaattiioonn  ooff  tthhee  hhiigghh  sseeaass  ffiisshheerriieess  rreessoouurrcceess  ooff  tthhee  
SSoouutthheerrnn  IInnddiiaann  OOcceeaann..  SSuucchh  wwoorrkkiinngg  rreellaattiioonnss  sshhaallll,,  iinn  ppaarrttiiccuullaarr::    

aa..  pprroovviiddee,,  aass  ffaarr  aass  ppoossssiibbllee,,  ffoorr  tthhee  hhoollddiinngg  ooff  bbaacckk--ttoo--bbaacckk  mmeeeettiinnggss  wwiitthh  aannyy  ssuucchh  aaggrreeeemmeenntt  oorr  
aarrrraannggeemmeenntt;;    

bb..  eennssuurree,,  aass  ffaarr  aass  ppoossssiibbllee,,  tthhee  iinnffoorrmmeedd  aanndd  eeffffeeccttiivvee  ppaarrttiicciippaattiioonn  ooff  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  CCoommmmiissssiioonn  
tthhaatt  aarree  CCoonnttrraaccttiinngg  PPaarrttiieess  ttoo  aannyy  ssuucchh  aaggrreeeemmeenntt  oorr  aarrrraannggeemmeenntt  iinn  mmeeeettiinnggss  ooff  ssuucchh  aaggrreeeemmeenntt  oorr  
aarrrraannggeemmeenntt;;    

cc..  EEnnssuurree  tthhaatt  tthhee  CCoommmmiissssiioonn  iiss  aaddeeqquuaatteellyy  iinnffoorrmmeedd  oonn  tthhee  aaccttiivviittiieess  ooff  aannyy  ssuucchh  aaggrreeeemmeenntt  oorr  
aarrrraannggeemmeenntt..    
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