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CHECKLISTS

تقييم احتياجات المياه والصرف الصحي والنظافة

WASH NEEDS ASSESSMENT AND PROJECT

وتصميم المشروع

DESIGN

•هــل   عمليــة تكويــن فريــق تقييــم االحتياجــات
تــوازن مابيــن األعضــاء مــن قبــل الجنســين؟

Is the needs assessment team gender
?balanced

•

•هــل جمعــت بيانــات مصنفــة حســب نــوع الجنــس
والعمــر ()SADD؟

Have you collected sex and age
disaggregated
data
?)(SADD

•

•يجــب تحديــد األســر التــي تكــون فيهــا للنســاء
مســؤولة عــن األســرة.

Remember
to
identify
those
households where women are the
head.

•

•هــل تظهــر البيانــات المصنفــة حســب نــوع الجنس
والعمــر فجــوة بيــن الجنســين مــن حيــث توفــر
خدمــات الميــاه والصــرف الصحــي والنظافــة؟

Does the SADD show a gender gap in
?terms of WASH

•

علــى ســبيل المثــال ،هــل هنــاك أي فجــوة بيــن
المراهقــات والمراهقيــن بمــا فــي ذلــك األشــخاص
ذوي اإلعاقــة مــن حيــث االلتحــاق بالمــدارس؟ مــا هــي
األســباب (مثــل الظــروف الصحية الســيئة فــي مراحيض
الفتيــات بالمدرســة؛ والوقــت الــذي يتــم تكريســه
بالمشــاركة فــي األنشــطة االقتصاديــة لألســرة؛ ال
يمكــن الوصــول إلــى مرافــق الميــاه والصــرف الصحــي
والنظافــة لمســتخدمي الكراســي المتحركــة ،ومــا إلــى
ذلــك) .هــل  تــم تحليــل و تصميــم كيفيــة معالجــة هــذه
الثغــرات؟
•هــل تــم تحديد أدوار الجنســين المختلفــة المتعلقة
بالميــاه والصــرف الصحي والنظافة؟
علــى ســبيل المثــال ،مــن المســؤول عــن جلــب الميــاه
مــن نقــاط التعبئــة؟ مــن المســؤول عــن جلــب المياه من
خــزان تجميــع الميــاه؟ مــن المســؤول عــن الذهــاب إلــى
البلديــة لتقديــم الشــكاوي عــن الفيضانــات فــي فصــل
الشــتاء؟ مــن المشــارك فــي اللجنــة الشــعبية لمخيــم
الالجئيــن والمســؤول عــن القضايــا ذات الصلــة بالميــاه
والصــرف الصحــي والنظافــة؟ مــن هــو المســؤول عــن
التخلــص مــن القمامــة؟ ومــا إلــى ذلــك.

E.g. Is there any gap between adolescent
girls and boys including persons with
?disabilities in terms of school attendance
What are the reasons (e.g. poor hygienic
;conditions in the school‘s girls toilets
time needed to attend to family’s
economic activities; the WASH facilities
are not accessible for wheel chair users,
etc.). Have you analyzed and decided
how to address those gaps? Etc.
Have you identified the different
?gender roles related to WASH

•

E.g. Who is going to fetch water from the
filling point? Who is going to fetch water
from the cistern? Who is going to the
municipality to complain about the floods
in winter? Who is part of the Popular
Committee of the refugee camp that is in
charge of WASH related issues? Who is in
charge of garbage disposal? Etc.
Have you identified the different uses
of the water across women, men, girls,
boys and persons with disabilities
(drinking, cooking, cleaning, livestock,
?)ablution, etc.

•

تقييم احتياجات المياه والصرف الصحي والنظافة
وتصميم المشروع

•هــل تــم تحديــد اســتخدامات الميــاه المختلفــة بيــن
النســاء والرجــال والفتيــات والفتيــان واألشــخاص
ذوي اإلعاقــة (الشــرب والطهــي والتنظيــف
والماشــية والوضــوء ومــا إلــى ذلــك)؟ هــل تــم
مراجعــة كيفيــة اتخــاذ القــرارات بشــأن اســتخدام
الميــاه المنزليــة وميــاه الشــرب؟ مــن المســؤول
عــن اتخــاذ هــذه القــرارات؟ يجــب التنويــه أنــه فــي
قطــاع غــزة يجــب التمييــز بيــن الميــاه المنزليــة
وميــاه الشــرب وفهــم مصادرهــا.
•مــا هــي العوائــق والفــرص التــي تعتــرض او تعــزز
المســاواة المبنيــة علــى النــوع االجتماعــي فــي
الميــاه والصــرف الصحــي والنظافــة فــي التجمــع
المســتهدف؟ (الحواجز والفرص أمام تمتع المرأة
والرجــل والفتيــان والفتيــات علــى قــدم المســاواة
بالحقــوق فــي الميــاه والصــرف الصحــي والنظافة
والمشــاركة المتســاوية فــي صنــع القــرار).
علــى ســبيل المثــال ،العوائــق التــي تحــول دون الحصــول
علــى الميــاه الصالحــة للشــرب ومرافــق الصــرف
الصحــي :الصعوبــات فــي جلــب الميــاه عــن طريــق نقــل
الميــاه بالشــاحنات مــن نقــاط التعبئــة التــي تواجــه الرجال
و الصعوبــات التــي تواجــه النســاء عنــد المشــي من/إلــى
خزانــات تجميــع الميــاه ؛ عــدم إمكانيــة الوصــول إلــى
المراحيــض للنســاء بســبب االفتقار إلــى ظروف النظافة
المناســبة واإلضــاءة ولألشــخاص ذوي اإلعاقــة بســبب
عــدم توفــر البنيــة المناســبة للمراحيــض؛ والمعرفــة
المكتســبة المتســاوية مــا بيــن الجنســين وتطبيــق
ممارســات النظافــة الجيــدة ،والمشــاركة المتســاوية في
إدارة الميــاه والصــرف الصحــي والنظافــة ومــا إلــى ذلــك.
•هــل يتــم تحليــل الفــرص و العقبــات التــي تواجههــا
النســاء المعرضــات للخطر؟
علــى ســبيل المثــال ،هــل الميــاه الصالحــة للشــرب
ومرافــق الصــرف الصحــي فــي متنــاول األرامــل فــي
الجــزء الشــرقي مــن قطــاع غــزة؟ مــا هــي العقبــات
المحــددة التــي يواجهونهــا للمشــاركة بفعاليــة فــي
أنشــطة الميــاه والصــرف الصحــي والنظافــة العامــة؟

WASH NEEDS ASSESSMENT AND PROJECT
DESIGN

Have you checked how decisions are
made about the use of domestic and
drinking- water? Who takes these
decisions? Remember that in Gaza
you should distinguish between
domestic water and drinking water and
understand their sources.
What are the barriers to and
opportunities
to
foster
gender
equality in WASH in the community
you are working in? (barriers to and
opportunities for women’s, men’s,
boys’ and girls’ equal enjoyment of
rights in water, sanitation and hygiene
and equal participation in decision
making).

•

E.g. Barriers to and opportunities for
equal access to safe drinkable water and
sanitation facilities: difficulties in fetching
water through water trucking from filling
points for men and walking to/from cisterns
for women; inaccessibility to latrines for
women due to lack of proper hygiene
conditions and lighting and for persons with
;disabilities due to architectonical barriers
equal knowledge and application of good
hygiene practices, equal participation in
WASH governance and so on.
Are the specific opportunities and
barriers faced by potentially vulnerable
?women analyzed

•

E.g. Are drinking water and sanitation
facilities affordable to widows from the
Eastern part of the Gaza Strip? What specific
barriers do they face to actively participate
?in WASH activities and governance

تقييم احتياجات المياه والصرف الصحي والنظافة
وتصميم المشروع

•هــل ســألتم بشــكل منفصــل وحددتــم كيــف تؤثــر
المشــاكل المتعلقــة بالميــاه والصــرف الصحــي
والنظافــة بطريقــة متابينــة علــى النســاء والفتيــات
والفتيــان والرجــال واألشــخاص ذوي اإلعاقــة؟ مــا
هــي األثــار المختلفــة لمشــاكل الميــاه والصــرف
الصحــي والنظافــة المتعلقــة بحياتهــم والتــي
تعرقــل تحقيــق /تنفيــذ الحقــوق االساســية؟

WASH NEEDS ASSESSMENT AND PROJECT
DESIGN

Have you asked separately and
identified how the problems related
to WASH are affecting in a different
way women, girls, boys, men and
persons with disabilities? What are
the different impact of WASH related
problems on their lives that hinders
?the fulfillment of their rights

•

علــى ســبيل المثــال ،هــل يؤثــر بعــد موقــع مصــادر
الميــاه علــى الرجــال والنســاء فــي المنطقــة (ج)؟ مــا هــو
تأثيــر غيــاب مرافــق الصــرف الصحــي علــى حيــاة الرجــال
والنســاء والفتيــات والفتيــان؟ هــل هنــاك أي تأثيــر
محــدد علــى كرامــة الفتيــات والنســاء وســامتهن وكميــة
الواجبــات التــي عليهــن  و الوضــع الصحــي؟

E.g. Does the distance of water sources
have the same impact on men and women
in Area C? What is the impact of absence
of sanitation facilities on men’s, women’s,
girls’ and boys’ lives? Is there any specific
impact on girls’ and women’s dignity,
?safety, workload and health

•هــل تــم تحليــل مشــاركة المــرأة فــي صنــع القــرار
بشــأن قضايــا الميــاه والصــرف الصحــي والنظافــة
علــى مســتوى المجتمــع المحلــي واألســرة؟

•

على ســبيل المثال ،من يتخذ القرارات بشــأن االســتثمار
فــي الميــاه والنظافــة والصحــة والصــرف الصحــي فــي
األســرة؟ هــل تشــارك المــرأة؟ مــن الــذي يدفــع ثمــن
خدمــات الميــاه والصــرف الصحــي والنظافــة؟ مــن يتخــذ
القــرارات بشــأن بنــاء المراحيــض علــى مســتوى األســرة؟
هــل تشــارك النســاء فــي إدارة مرافــق الميــاه والصــرف
الصحــي والنظافــة علــى مســتوى المجتمــع المحلــي؟
•هــل تــم النظــر إلــى الصــات المحتملــة بيــن
أوجــه عــدم المســاواة بيــن الجنســين فــي الميــاه
والصــرف الصحــي والنظافــة وغيرهــا مــن
األنشــطة ذات الصلــة؟
علــى ســبيل المثــال ،الربــط بيــن عــدم وجــود المراحيــض
الصحيــة المدرســية وغيــاب الفتيــات بالمــدارس؛ وبعــد
المســافة مــن البيــوت إلــى المراحيــض فــي مخيمــات
الالجئيــن فــي غــزة وحــدوث العنــف ضــد النســاء
والفتيــات؛ ونقــص مرافــق الميــاه والصــرف الصحــي،
والصحــة الجنســية والتناســلية للمــرأة.

Has women’s participation in decision
making on water, sanitation and
hygiene issues been analyzed at
?community and household level

E.g. Who takes decisions on investment
on water, hygiene, health, sanitation in
?the household? Are women participating
Who pays for the water, sanitation and
hygiene services? Who takes decisions on
latrine building at household level? Are
women participating in WASH facilities
?governance at community level
Have you considered the possible
linkages between gender inequalities
?in WASH and other related ones

•

E.g. Link between lack of school hygienic
;latrines and girls’ school attendance
distance from the shelter to the latrine
in an IDP camp in Gaza and incidence of
violence against women and girls; lack
of water and sanitation facilities and
women’s sexual and reproductive health.

تنفيذ مشروع المياه والصرف الصحي والنظافة
•هــل  عمليــة تكويــن الفريــق القائــم علــى عمليــة
التنفيــذ تــوازن مابيــن األعضــاء مــن قبــل
ا لجنســين ؟
•هــل تشــارك المنظمــات المجتمعيــة النســائية
فــي جميــع االنشــطة المتعلقــة بالميــاه والصــرف
الصحــي والنظافــة التــي تكــون ضمــن المشــاريع
التــي يتــم تنفيذهــا ؟
علــى ســبيل المثــال ،فــي االجتماعــات الفنيــة المتعلقــة
بعنصــر البنيــة التحتيــة ،يجــب ان تتــم بالتشــاور مــع
المجتمعــات المحليــة -وخاصــة مــع النســاء -فــي
المناقشــات الجماعيــة المركــزة ،والتدريــب علــى نوعيــة
الميــاه ،ومــا إلــى ذلــك).
•هــل تــم التقييــم و التنســيق مــع أصحــاب الشــأن
اآلخريــن الذيــن يعملــون علــى تعزيــز المســاواة
وحقــوق المــرأة؟
علــى ســبيل المثــال ،منظمــة األمــم المتحــدة النســائية
( ،)UN Womenجمعيــة الثقافــة والفكــر الحــر (،)CFTA
التحالــف مــن أجــل التكافــل ( ،)APSجمعيــة المــرأة
الفلســطينية العاملــة للتنميــة ( SAWAو .)PWWSD
•هــل تــم تخصيــص ميزانيــة لتدريــب الموظفيــن
وموظفــي الشــركاء علــى النــوع االجتماعــي
والميــاه والصــرف الصحــي والنظافــة منــذ بدايــة
المشــروع؟
•هــل تــم تقييــم أثــر بعض أنشــطة الميــاه والصرف
الصحــي والنظافــة  مــن حيــث زيــادة األعبــاء علــى
النســاء والفتيــات و/أو الرجــال والفتيــان؟ مــا هــي
التدابيــر التــي وضعــت مــن أجــل الحــد مــن األعبــاء؟
علــى ســبيل المثــال .مــن يشــارك فــي حمــات تعزيــز
النظافــة؟ فقــط النســاء والفتيات؟ هل مشــاركة النســاء
والفتيــات فــي حمــات تعزيــز النظافــة تزيــد مــن عــبء
عمــل النســاء والفتيــات؟ وهــل تنفــذ بعــض التدابيــر مــن
أجل الحد األعباء  الجســدية على النســاء والفتيات ،مثل:
تشــجيع مشــاركة الرجــال والفتيــان فــي هــذه الحمــات
لتكييــف األنشــطة وفقــا الحتياجاتهــم الخاصــة؟

WASH PROJECT IMPLEMENTATION

Is the implementing team gender
?balanced

•

Are Women CBOs involved in all
WASH actions carried out in the
? p ro j e c t

•

E.g. in technical meetings related
to the infrastructure component, in
consultations with the communities – in
particular with women, in the FGDs, in
)quality water training, etc.
Have you assessed and coordinated
with the other stakeholders that
work in promoting gender equity and
?women’s rights

•

E.g. UN Women, CFTA (Culture and
Free Thought Association), APS (Alianza
Por la Solidaridad), SAWA and PWWSD
(Palestinian Working Women Society for
Development).
Has a gender and WASH training
been budgeted for your staff and
partner’s staff at the beginning of the
?project
Have you assessed if some WASH
activities increase women, girls and/
or men and boys’ burden? Which are
the measures put in place in order to
?reduce their overload

•

•

E.g. Who is involved in hygiene
promotion campaigns? Only women and
girls? Is women and girls’ involvement in
hygiene promotion campaigns increasing
women and girls’ work burden? Are some
measures implemented in order to reduce
women and girls’ overload, such as:
promotion of men and boys’ involvement
in these campaigns tailoring the activities
?to their specific needs

تنفيذ مشروع المياه والصرف الصحي والنظافة
•هــل هنــاك بعــض األنشــطة التــي قــد تــؤدي
إلــى تعزيــز القوالــب النمطيــة التابعــة للنــوع
االجتماعــي؟ مــا هــي التدابيــر التــي وضعــت
مــن أجــل تجنــب ذلــك ،وإذا أمكــن تعزيــز التغييــر
االيجابــي؟
علــى ســبيل المثــال ،تشــجيع مشــاركة الرجــال والفتيــان
فــي ممارســات النظافــة والصحــة ونقــل الميــاه علــى
مســتوى األســرة؛ ومشــاركة النســاء والفتيــات فــي
التدريبــات التقنيــة وفــي لجــان صنــع القــرار؛ والتعــاون
والتنســيق مــع المنظمــات المجتمعيــة ،ومــا الــى
ذلــك.
•هــل تشــارك النســاء والرجــال والفتيــات والفتيــان
بمــن فيهــم األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي
األنشــطة المتعلقــة بالميــاه والصــرف الصحــي
والنظافــة؟
علــى ســبيل المثــال ،هــل قمــت باستشــارة النســاء
والرجــال والفتيــان والفتيــات بمــا فــي ذلــك األشــخاص
ذوي اإلعاقــة فــي تصميــم وتحديــد موقــع مرافــق
الميــاه والصــرف الصحــي وضمــان كرامــة وخصوصيــة
ونزاهــة وســامة األشــخاص ذوي اإلعاقــة والنســاء
والفتيــات؟
•هــل يتــم التعامــل مــع المعيقــات التــي تؤثــر علــى
مشــاركة النســاء والرجــال والفتيــان والفتيــات
بأنشــطة الميــاه والصــرف الصحــي والنظافــة،
بمــا فــي ذلــك المســاواة فــي الوصــول إلــى
مرافــق الميــاه والصــرف الصحــي؟
علــى ســبيل المثــال ،إذا لــم تشــارك المــرأة فــي
االجتماعــات  /ورشــات العمــل ،فمــن المهــم فهــم
األســباب .وقــد يرجــع ذلــك إلــى التوقيــت واألدوار
االجتماعيــة التــي تجعــل المــرأة مشــغولة فــي تلــك
األوقــات أو أنهــا ال تشــعر بالراحــة والحريــة فــي التحــدث
فــي منتديــات مختلطــة (رجــاال ونســاء معــا).

WASH NEEDS ASSESSMENT AND PROJECT
DESIGN

Are there some activities that might
lead to a reinforcement of gender
stereotypes? Which are the measures
put in place in order to avoid this and
?if possible to promote change

•

’E.g. encouragement of men’s and boys
involvement in hygiene and health
practices and water handling at household
level; women and girls’ involvement in
technical trainings and in decision making
committees; cooperation and coordination
with women CBOs, etc.
Are women, men, girls, boys including
persons with disabilities actively
?involved in WASH activities

•

E.g. have you consulted women, men,
boys, girls including persons with
disabilities in water and sanitation facilities
design and location, ensuring persons
with disabilities, women and girls’ dignity,
?privacy, integrity and safety
Are barriers to women, men, boys and
girls’ active participation in the WASH
activities - including equal access
 to water and sanitation facilities?addressed

•

E.g. If women are not participating in the
meetings/workshops, it is important to
understand the reasons. It might be due to
timing and social roles that keep women
busy in those moments or that they do
not feel comfortable and free to speak in
mixed fora(men and women together).

تنفيذ مشروع المياه والصرف الصحي والنظافة

WASH NEEDS ASSESSMENT AND PROJECT
DESIGN

بعــض الحلــول الموجــودة :تغييــر وقــت االجتماعــات،
وجعلهــا منفصلــة بيــن النســاء والرجــال إذا لــزم ،ووضــع
صناديــق (للنســاء للرجــال) لتقديــم اقتراحــات  /شــكاوى
بشــكل ســري .وينبغــي وضــع هــذا فــي مــكان حيــث
يمكــن لــكل مــن النســاء والرجــال الوصــول اليــه بشــكل
مريــح .علــى ســبيل المثــال ،ال يتــم وضــع الصنــدوق
فــي القــرب مــن المقهــى أو مــن المســجد ،ألن بعــض
النــاس لــن يشــعروا بحريــة اســتخدامه.
•مــا هــي التدابيــر المعتمــدة لتعزيــز مشــاركة المــرأة
فــي صنــع القــرار؟
علــى ســبيل المثــال ،مــن الضــروري زيــادة وعــي الرجــال
وتمكيــن المــرأة مــن أجــل زيــادة مشــاركة المــرأة فــي
صنــع القــرار.
•مــا هــي التدابيــر المعتمــدة لتعزيــز مشــاركة النســاء
والفتيــات والفتيــان واألشــخاص ذوي اإلعاقة في
إدارة الميــاه والصــرف الصحــي والنظافــة وإدارة
المــوارد علــى صعيــد المجتمعــات المحليــة؟
علــى ســبيل المثــال ،مــا مــدى مشــاركة النســاء والفتيــان
والفتيــات المراهقيــن فــي اللجــان المحليــة؟ هــل مــن
الممكــن تعزيــز مشــاركتهم الفاعلــة فــي إطــار أنشــطة
الميــاه والصــرف الصحــي والنظافــة ؟ هــل مشــاركة
المــرأة مســتدامة وموجهــة نحــو المجتمــع المحلــي؟
هــل تــم تحديــد أي منظمــة مجتمعيــة تعمــل علــى
تشــجيع مشــاركة المــرأة؟

Some possible solutions could be:
• Change the time of the gatherings,
make them separate for women and
men if deemed necessary, place boxes
(possibly one for women and one for
men) for anonymous suggestions/
complaints. This should be placed
in a location where both women and
men access comfortably.
E.g. Do not put the box in proximity to
the coffee shop or to the mosque, as
some people will not feel free to use it.
• Which measures are adopted to
promote women’s participation in
?decision making
E.g. Men’s awareness raising and women’s
empowerment is necessary to increase
women’s
participation
in
decisionmaking.
Which measures are adopted to
promote women, girls, boys and
persons with disabilities’ participation
in WASH governance and in resource
?management at community level

•

E.g. What is women and adolescent
boys and girls participation in the
Local Committees? Is it feasible within
the WASH activities to promote their
involvement and active participation? Is
women’s participation sustainable and
community-driven? Have you identified
any CBO that is working on encouraging
?it

مراقبــة وتقييــم الميــاه والصــرف الصحــي والنظافــة

WASH M&E

•هــل  عمليــة تكويــن فريــق  المراقبــة و التقييــم
تــوازن مابيــن األعضــاء مــن قبــل الجنســين؟

?Is the M&E team gender balanced

•

•هــل تــم التحقــق مــن أن جميــع المؤشــرات
مصنفــة بصــورة منهجيــة حســب الجنــس
والعمــر ،مــع مراعــاة المؤشــرات المتعلقــة
باألشــخاص ذوي اإلعاقــة أيضــا؟ هــل هنــاك
تصنيــف للجنــس والعمــر فــي البيانــات
األساســية واألهــداف المحــددة؟

Have you crosschecked that all
indicators
are
systematically
disaggregated by sex and age,
considering also the variable of
persons with disabilities? Is there
sex and age disaggregation in the
?baseline data and defined targets

•

•هــل يتــم تصنيــف مؤشــرات الجنــس والعمــر
ومؤشــرات حســب النــوع االجتماعــي المقاســة
بــأدوات مراقبــة الميــاه والصــرف الصحــي
والنظافــة (قاعــدة بيانــات الميــاه والصــرف
الصحــي والنظافــة ،وأشــكال المراقبــة ،وتقاريــر
الزيــارات الميدانيــة ،ومــا إلــى ذلــك)؟

Are sex and age disaggregated and
gender sensitive indicators measured
by WASH monitoring tools (WASH
database, monitoring formats, field
?)visits reports, etc.

•

Are women, men, boys, girls including
persons with disabilities actively
?involved in monitoring and evaluation
Are their different points of views
?equally reflected

•

•هــل تشــارك النســاء والرجــال والفتيــان
والفتيــات بمــا فــي ذلــك األشــخاص ذوي
اإلعاقــة باالنشــطة المتعلقــة بعمليــة المراقبــة
والتقييــم؟ هــل تنعكــس وجهــات نظرهــم
المختلفــة علــى قــدم المســاواة؟
•مــا هــي أنشــطة الميــاه والصــرف الصحــي
والنظافــة التــي تقــوم بهــا النســاء والرجــال
والفتيــات والفتيــان واألشــخاص ذوي اإلعاقــة؟
مــا هــي المســاهمات المتنوعــة المدفوعــة وغيــر
المدفوعــة للمشــروع مــن قبــل النســاء والرجــال؟
•هــل يقــوم موظفــو المراقبــة والتقييم باســتخدام
نهــج وأدوات للمراقبــة والتقييــم تشــاركية و
متوافقــة مــع النــوع االجتماعــي؟
•هــل هنــاك متابعــة فــي كيفيــة إنفــاق الميزانيــة
ومــن المســتفيد منهــا؟
•هــل تــم وضــع نظامــا  -كآليــة للشــكاوى  -مــن
أجــل ضمــان المســاءلة تجــاه أصحــاب الشــأن
المعنييــن؟

Which WASH activities are carried
out by women, men, girls, boys and
persons with disabilities? What are the
diverse paid and unpaid contributions
?to the project by women and men

•

Are M&E Officers using participatory
and gender sensitive M&E approaches
?and tools

•

Is there a follow up in how the budget
is spent and who has benefited from
?it

•

Have you put in place a system - such
as complaint mechanism - in order
to ensure accountability towards
?involved stakeholders

•

