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TThhee  GGoovveerrnnmmeenntt  ooff  tthhee  NNoorrtthhwweesstt  TTeerrrriittoorriieess’’  aapppprrooaacchh  ttoo  

ccoonnssuullttaattiioonn  wwiitthh  AAbboorriiggiinnaall  GGoovveerrnnmmeennttss  aanndd  oorrggaanniizzaattiioonnss  

  

  
 

OOuurr  CCoommmmiittmmeenntt  
  

TThhee  GGoovveerrnnmmeenntt  ooff  tthhee  NNoorrtthhwweesstt  TTeerrrriittoorriieess  ((GGNNWWTT))  aacckknnoowwlleeddggeess  aanndd  

rreessppeeccttss  tthhee  ccoonnssttiittuuttiioonnaallllyy  pprrootteecctteedd  rriigghhttss  ooff  AAbboorriiggiinnaall  ppeeoopplleess..  

AAccccoorrddiinnggllyy,,  wwhheerree  tthhee  GGNNWWTT  iiss  ccoonnssiiddeerriinngg  aaccttiioonnss  tthhaatt  mmaayy  aaffffeecctt  tthheessee  

rriigghhttss,,  wwee  wwiillll  uunnddeerrttaakkee  ccoonnssuullttaattiioonn  gguuiiddeedd  bbyy  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ccoommmmiittmmeenntt::  

    

WWee  ccoommmmiitt  ttoo  eennssuurree  tthhaatt  tthhee  GGNNWWTT  rreessppeeccttss  AAbboorriiggiinnaall  aanndd  TTrreeaattyy  rriigghhttss  

tthhrroouugghh  ccoonnssuullttaattiioonn  aanndd  aaccccoommmmooddaattiioonn  iinn  aa  mmaannnneerr  iinn  kkeeeeppiinngg  wwiitthh  tthhee  

hhoonnoouurr  ooff  tthhee  CCrroowwnn..  

  

WWee  ccoommmmiitt  ttoo  ccoonnssuulltt  wwiitthh  AAbboorriiggiinnaall  ggoovveerrnnmmeennttss  aanndd  oorrggaanniizzaattiioonnss  tthhaatt  

dduullyy  rreepprreesseenntt  AAbboorriiggiinnaall  ppeeoopplleess  hhaavviinngg  aasssseerrtteedd  oorr  eessttaabblliisshheedd  rriigghhttss  iinn  tthhee  

NNoorrtthhwweesstt  TTeerrrriittoorriieess..  

  

WWee  ccoommmmiitt  ttoo  uunnddeerrttaakkee  ccoonnssuullttaattiioonn  iinn  ggoooodd  ffaaiitthh,,  wwiitthh  tthhee  ggooaall  ooff  ccoonnttiinnuuiinngg  

ttoo  ffaacciilliittaattee  mmuuttuuaallllyy  rreessppeeccttffuull  rreellaattiioonnsshhiippss..  

  

WWee  ccoommmmiitt  ttoo  ssttrriivvee  ttoo  mmeeeett  tthhee  GGNNWWTT’’ss  oobblliiggaattiioonnss  iinn  aallll  ooff  iittss  ccoonnssuullttaattiioonn  

eeffffoorrttss  aanndd  aaddjjuusstt  iittss  aapppprrooaacchh  iinn  rreessppoonnssee  ttoo  tthhiiss  ““eevvoollvviinngg””  ffiieelldd..    

  

WWee  ccoommmmiitt  ttoo  hhoonnoouurr  tthhee  GGNNWWTT’’ss  dduuttyy  ttoo  ccoonnssuulltt,,  aass  sseett  oouutt  iinn  eexxiissttiinngg  

aaggrreeeemmeennttss  aanndd  aass  rreeqquuiirreedd  iinn  oorrddeerr  ttoo  mmaaiinnttaaiinn  tthhee  hhoonnoouurr  ooff  tthhee  CCrroowwnn  

wwhheenn  ggoovveerrnnmmeenntt  aaccttiioonn  mmaayy  ppootteennttiiaallllyy  aaffffeecctt  ccoonnssttiittuuttiioonnaallllyy  rreeccooggnniizzeedd  

aanndd  aaffffiirrmmeedd  AAbboorriiggiinnaall  aanndd  TTrreeaattyy  rriigghhttss..  

  

WWee  ccoommmmiitt  ttoo  aaccccoommmmooddaattee,,  wwhheerree  aapppprroopprriiaattee,,  tthhee  AAbboorriiggiinnaall  ggoovveerrnnmmeennttss  

aanndd  oorrggaanniizzaattiioonnss  wwhhoo  aarree  bbeeiinngg  ccoonnssuulltteedd..  

  

GGuuiiddiinngg  PPrriinncciipplleess  
  

TThhee  GGNNWWTT  wwiillll  ttaakkee  aa  pprroo--aaccttiivvee,,  ccoooorrddiinnaatteedd  aanndd  ccoonnssiisstteenntt  ggoovveerrnnmmeenntt--

wwiiddee  aapppprrooaacchh  ttoo  ccoonnssuullttaattiioonnss..  

  

TThhee  ccoonnssuullttaattiioonn  pprroocceessss  wwiillll  bbee  ttrraannssppaarreenntt,,  aaccccoouunnttaabbllee  aanndd  fflleexxiibbllee,,  ttaakkiinngg  

iinnttoo  aaccccoouunntt  tthhee  ccaappaacciittyy  ooff  tthhee  AAbboorriiggiinnaall  ppaarrttiieess  ttoo  eennggaaggee..  
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OOuurr  aapppprrooaacchh  
  

TThhee  GGNNWWTT  wwiillll  ffoollllooww  aa  ccoonnssuullttaattiioonn  pprroocceessss  tthhaatt  ccoonnssiissttss  ooff  ffoouurr  bbaassiicc  

ssttaaggeess::  

  

11..  AA  pprree--ccoonnssuullttaattiioonn  aasssseessssmmeenntt    

  

FFoolllloowwiinngg  iiss  aa  ssaammppllee  ooff  tthhee  ttyyppeess  ooff  qquueessttiioonnss  wwhhiicchh  wwiillll  bbee  aaddddrreesssseedd  aass  

ppaarrtt  ooff  tthhee  pprree--ccoonnssuullttaattiioonn  aasssseessssmmeenntt::  

      

DDooeess  tthhee  dduuttyy  ttoo  ccoonnssuulltt  aarriissee  ffrroomm  aa  rreeqquuiirreemmeenntt  ccoonnttaaiinneedd  iinn  aa  llaanndd  ccllaaiimm,,  

sseellff--ggoovveerrnnmmeenntt  oorr  iinntteerriimm  mmeeaassuurreess  aaggrreeeemmeenntt;;  sseeccttiioonn  3355;;  oorr  aa  rreeqquuiirreemmeenntt  

ooff  lleeggiissllaattiioonn  oorr  ppoolliiccyy??  

  

WWhhaatt  aarree  tthhee  ppootteennttiiaall  iimmppaaccttss  ooff  tthhee  pprrooppoosseedd  GGNNWWTT  aaccttiioonn  oonn  tthhee  aasssseerrtteedd  

oorr  eessttaabblliisshheedd  AAbboorriiggiinnaall  rriigghhttss??  

  

WWhhoo  sshhoouulldd  tthhee  GGNNWWTT  bbee  ccoonnssuullttiinngg  wwiitthh??  

  

WWhhaatt  lleevveell  ooff  ccoonnssuullttaattiioonn  iiss  rreeqquuiirreedd??  

  

22..  TThhee  ddeessiiggnn  ooff  aa  ttaaiilloorr--mmaaddee  ccoonnssuullttaattiioonn  pprroocceessss  aapppprroopprriiaattee  ttoo  tthhee  

ssppeecciiffiicc  cciirrccuummssttaannccee    

  

FFoolllloowwiinngg  iiss  aa  ssaammppllee  ooff  tthhee  ttyyppeess  ooff  qquueessttiioonnss  wwhhiicchh  wwiillll  bbee  aaddddrreesssseedd  aass  

ppaarrtt  ooff  tthhee  ccoonnssuullttaattiioonn  ddeessiiggnn  pphhaassee::  
 

AAtt  wwhhaatt  ppooiinntt  sshhoouulldd  ccoonnssuullttaattiioonn  bbeeggiinn??  

  

HHooww  mmuucchh  ttiimmee  wwiillll  bbee  rreeqquuiirreedd  ffoorr  aa  mmeeaanniinnggffuull  ccoonnssuullttaattiioonn  pprroocceessss??  

  

WWhhaatt  iinnffoorrmmaattiioonn  aanndd  ttoooollss  wwoouulldd  bbee  hheellppffuull  ttoo  ddeessccrriibbee  tthhee  pprrooppoosseedd  GGNNWWTT  

aaccttiivviittyy??  

  

WWhhaatt  ffoorrmm  ooff  ccoommmmuunniiccaattiioonn  wwoouulldd  bbeesstt  mmeeeett  bbootthh  ppaarrttiieess’’  nneeeeddss??  

  

33..  FFoorrmmaall  ccoonnssuullttaattiioonn  aanndd  ppootteennttiiaall  aaccccoommmmooddaattiioonn  

  

FFoolllloowwiinngg  aarree  ssoommee  ooff  tthhee  ccrriittiiccaall  sstteeppss  ttaakkeenn  dduurriinngg  ffoorrmmaall  ccoonnssuullttaattiioonnss::  
 

PPrroovviiddee  nnoottiiccee  ttoo  tthhee  aaffffeecctteedd  AAbboorriiggiinnaall  ggoovveerrnnmmeenntt  oorr  oorrggaanniizzaattiioonn  ooff  tthhee  

pprrooppoosseedd  aaccttiioonn  aanndd  ddeessiirreedd  ttiimmeeffrraammee  ffoorr  ccoonnssuullttaattiioonn..  

  

PPrroovviiddee  iinnffoorrmmaattiioonn  rreessppeeccttiinngg  tthhee  ffuullll  ssccooppee  aanndd  iimmppaacctt  ooff  tthhee  pprrooppoosseedd  

aaccttiioonn..  
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CCoonnffiirrmm  tthhee  ccoonnssuullttaattiioonn  rreeqquueesstt  hhaass  bbeeeenn  rreecceeiivveedd  aanndd  tthhee  ddeessiirreedd  

ttiimmeeffrraammee  ffoorr  rreeppllyy..  

    

LLiisstteenn  ttoo  iinnppuutt  rreecceeiivveedd..  
 

BBaasseedd  oonn  tthhee  iinnppuutt  rreecceeiivveedd,,  ddeetteerrmmiinnee  iiff  tthheerree  iiss  aa  dduuttyy  ttoo  aaccccoommmmooddaattee..  
 

WWhheerree  rreeqquuiirreedd,,  aaddjjuusstt  pprrooppoosseedd  aaccttiioonn  aaccccoorrddiinnggllyy..  

  

44..  PPoosstt  ccoonnssuullttaattiioonn  
 

FFoolllloowwiinngg  aarree  ssoommee  ooff  tthhee  ccrriittiiccaall  sstteeppss  ttoo  bbee  uunnddeerrttaakkeenn  oonnccee  ccoonnssuullttaattiioonnss  

hhaavvee  ccoonncclluuddeedd::  

  

CCoommmmuunniiccaattee  tthhee  GGNNWWTT’’ss  ffiinnaall  ddeecciissiioonn  aanndd  rraattiioonnaallee  ttoo  tthhee  AAbboorriiggiinnaall  

ggoovveerrnnmmeenntt  oorr  oorrggaanniizzaattiioonn  iinn  aa  ttiimmeellyy  mmaannnneerr..  
 

IInnffoorrmm  tthhee  AAbboorriiggiinnaall  ggoovveerrnnmmeenntt  oorr  oorrggaanniizzaattiioonn  wwhhaatt,,  iiff  aannyy,,  

aaccccoommmmooddaattiioonnss  wwiillll  bbee  mmaaddee  ttoo  aaddddrreessss  tthheeiirr  ccoonncceerrnnss..    

  
 

OOuurr  ooppeerraattiinngg  eennvviirroonnmmeenntt  
  

BBeeccaauussee  jjuurriisspprruuddeennccee  rreessppeeccttiinngg  ccoonnssuullttaattiioonn  wwiitthh  AAbboorriiggiinnaall  ggoovveerrnnmmeennttss  

aanndd  oorrggaanniizzaattiioonnss  iiss  eevvoollvviinngg,,  tthhee  GGNNWWTT’’ss  aapppprrooaacchh  ttoo  ccoonnssuullttaattiioonn  aanndd  

aaccccoommmmooddaattiioonn  mmuusstt  bbee  fflleexxiibbllee..    

  

IInn  tthhee  NNWWTT  tthhee  ffeeddeerraall  ggoovveerrnnmmeenntt  ssttiillll  hhaass  aauutthhoorriittyy  oovveerr  nnoorrtthheerrnn  nnoonn--

rreenneewwaabbllee  rreessoouurrcceess  aanndd  mmoosstt  ooff  tthhee  llaanndd  aanndd  tthheerreeffoorree  ccaarrrriieess  mmuucchh  ooff  tthhee  

ccoonnssuullttaattiioonn  oobblliiggaattiioonnss  rreessppeeccttiinngg  ddeevveellooppmmeenntt;;  tthhee  GGNNWWTT  iiss  hhoowweevveerr  

rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  rreenneewwaabbllee  rreessoouurrccee  ddeevveellooppmmeenntt  aanndd  aaccttiivviittiieess  oonn  

CCoommmmiissssiioonneerrss’’  llaanndd    ––  ccoooorrddiinnaattiioonn  bbeettwweeeenn  tthhee  GGNNWWTT  aanndd  CCaannaaddaa  iiss  

tthheerreeffoorree  eesssseennttiiaall  wwhheenn  aa  pprrooppoosseedd  aaccttiioonn  ssttrraaddddlleess  bbootthh  aarreeaass  ooff  

jjuurriissddiiccttiioonn..  
 

TThhee  ooppeerraattiinngg  eennvviirroonnmmeenntt  ooff  tthhoossee  wwee  ccoonnssuulltt  wwiitthh  
  

EEffffeeccttiivvee  ccoonnssuullttaattiioonn  iiss  aa  ttwwoo  wwaayy  ssttrreeeett  ––  iitt  rreeqquuiirreess  ggoovveerrnnmmeenntt  ttoo  pprroovviiddee  

tthhee  nneecceessssaarryy  iinnffoorrmmaattiioonn  aanndd  ddeessiiggnn  aa  pprroocceessss  wwhhiicchh  eennaabblleess  tthhoossee  

ccoonnssuulltteedd  ttoo  eennggaaggee..  FFoorr  tthhee  ccoonnssuullttaattiioonn  ttoo  bbee  eeffffeeccttiivvee  hhoowweevveerr,,  AAbboorriiggiinnaall  

ggoovveerrnnmmeennttss  aanndd  oorrggaanniizzaattiioonnss  aallssoo  nneeeedd  ttoo  eennggaaggee  aanndd  ppaarrttiicciippaattee..  
 

LLiimmiitteedd  ccaappaacciittyy  aanndd  ccooppiinngg  wwiitthh  ccoonnssuullttaattiioonn  ffaattiigguuee  mmaayy  ccoommpprroommiissee  tthhee  

ppaarrttiicciippaattiioonn  ooff  aallll  ppaarrttiieess..  TThhee  GGNNWWTT  rreeccooggnniizzeess  tthheessee  rreeaalliittiieess  aanndd  wwiillll  

mmaakkee  bbeesstt  eeffffoorrttss  ttoo  eennssuurree  ccoonnssuullttaattiioonnss  aarree  ffooccuusseedd  aanndd  tthhee  pprroocceessss  

eemmppllooyyeedd  iiss  fflleexxiibbllee..      
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NNeexxtt  SStteeppss  
  

TThhee  GGNNWWTT  wwiillll  ccoonnttiinnuuee  ttoo  wwoorrkk  wwiitthh  iittss  ddeeppaarrttmmeennttss  aanndd  aaggeenncciieess  aass  tthhee  

jjuurriisspprruuddeennccee  aarroouunndd  ccoonnssuullttaattiioonn  eevvoollvveess  ttoo  eennssuurree  tthhaatt  ggoovveerrnnmmeenntt’’ss  dduuttyy  

ttoo  ccoonnssuulltt  iiss  wweellll  uunnddeerrssttoooodd  aanndd  ccoonnssiisstteennttllyy  aapppplliieedd..  
 

WWhheerree  ccoonnssuullttaattiioonnss  hhaavvee  bbeeeenn  ccoommpplleetteedd,,  tthhee  GGNNWWTT  wwiillll  ccoommmmiitt  ttoo  ffoollllooww--

uupp  aasssseessssmmeennttss  ttoo  sseeee  hhooww  tthhee  pprroocceessss  ccoouulldd  bbee  iimmpprroovveedd    

WWhheerree  wwaarrrraanntteedd,,  aaddjjuussttmmeennttss  ttoo  tthhee  aapppprrooaacchh  wwiillll  bbee  mmaaddee..    

  
 


