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What is IPC?  ما هو التصنيف المرحلي المتكامل

• IPC is: Integrated Food Security Phase 
Classification

• PC is a set of protocols (tools and 
procedures) to classify the severity of 
food insecurity and provide 
actionable knowledge for decision 
support. 

IPC has four functions:
• Building Technical Consensus
• Classifying Severity and 

Causes
• Communicating for Action
• Quality Assurance

yIPC هوووصنيفوووحلينمتكاووولنمن  مووو ن  مووو
ا غذائلن

yIPCتجممصعوووننمووو نا ل يص وووصاعبووو عننعووو ن
شوووووووووو نن نفووووووووووحلي( األد اتن ناإلجووووووووووتا ات)

ملات وونن أسووب اناداوو امناألموو نا غووذائلن يووص  نا
.   عمناخت دنا قتاعا امالن

أربع وظائف IPCللـــــــــــــ 
yيفنبناء التوافق ال
y اب واألسبالقسوة /الشدةتصنيف درجة
y االتصال من أجل العمل
yضمان الجودة



IPC consolidates evidence on food -insecure people to provide core answers to:
لإلجابة التصنيف المرحلي المتكامل يدمج األدلة الخاصة بالناس الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي

:  عن األسئلة الجوهرية التالية
y How severe is the 

situation? 
y Where are areas that are 

food insecure? 
y How many people are food 

insecure? 
y Who are the food-insecure 

people in terms of socio-
economic characteristics? 

y When will people be food 
insecure?

y Why are the people food 
insecure?

ا صضع؟نش نم نم ىن•
ألم نأي نهلناملح طقنا يتنيا يننادا امنا•

ا غذائل؟ن
 منم نا ح سنيا دصننم نادا امناألم ن•

ا غذائل؟ن
م نهمنا ذي نيا دصننم نادا امناألم ن•

-ينم نكلثناملا ي نااقنف دا غذائل
؟نااجنم علن

 نمىتني صننا ح سنما دنينم نادا امناألم•
ا غذائل؟ن

؟ائل اانيا ينننا ح سنم نادا امناألم نا غذمل•



IPC Acute Food Insecurity Reference Table for Area Classification
الجدول املرجعي النعدام األمن الغذائي الحاد الخاص بتصنيف املنطقة

• To guide short-term strategic objectives 
linked to medium- and long- term objectives 
that address underlying causes and chronic 
food insecurity

هداف توجيه األهداف اإلستراتيجية قصيرة األجل المرتبطة باأل•
عدام األمن المتوسطة والطويلة األجل التي تعالج األسباب الكامنة وان

.الغذائي المزمن

Purpose
الغرض 

• Classification is based on convergence of 
evidence of current or projected most likely 
conditions, including effects of humanitarian 
assistance

عة األكثر يستند التصنيف على تقارب أدلة الظروف الحالية أو المتوق•
احتماال، بما في ذلك تأثير المساعدات اإلنسانية

Usage
االستخدام



Phases
المراحل

Classification Definition
تعريف التصنيف

Priority Response 
Objectives

أهداف االستجابةأولويات
Phase 5
Famine

20% HHs in the area have an extreme lack of food 
and other basic needs where starvation, death, 
and destitution are evident.

Prevent widespread 
death and total 
collapse of livelihoods

Phase 4 
(Emergency) 

20% HHs: Large  food consumption gaps and very 
high acute malnutrition and  excess mortality; or
Extreme loss of livelihood assets that will lead to 
food consumption gaps in the short term.

Save lives & 
livelihoods

5المرحلة 
المجاعة

اء في الغذتعاني من فقر شديدي  المنطقة من األسر ف% 20
والحتياجات األساسية األخرى بحيث يكون الجوع، الموت  

والعوز واضحا 

من االنتشار الواسع الوقاية
للوفيات واالنهيار التام لسبل

العيش 

4المرحلة 
الطوارئ 

هالك فجوات كبيرة في استتعاني في  المنطقة االسرمن % 20
وفيات، ارتفاع شديد في سوء التغذية الحاد وزيادة معدل الوالغذاء 

د فقدان شديد ألصول سبل كسب العيش مما يؤدي إلى وجوأو
فجوات استهالك غذائي على المدى القصير

األرواح وسبل كسب انقاذ
العيش



Phase 3 
Crisis

20% HHs : Food consumption gaps with high or 
above usual acute malnutrition; or marginally able to 
meet minimum food needs only with accelerated 
depletion of livelihood assets

Protect livelihoods, reduce 
food consumption gaps, and 
reduce acute malnutrition 

Phase 2
Stressed

20% HHs in the area have or worse: Minimally 
adequate food consumption  but  are unable to afford 
some essential non-food expenditures  without 
engaging in irreversible coping strategies

Disaster Risk Reduction, 
Protect livelihoods 

Phase 1  
Minimal

>80% HHs are  able to meet essential food and non-
food  needs without engaging in atypical, 
unsustainable strategies

Build resilience, Disaster Risk 
Reduction

3المرحلة 
االزمة

هالك فجوات  في استتعاني من  في  المنطقة من األسر % 20
تاد  أو  أعلى من المعاوالغذاء مع ارتفاع  في سوء التغذية الحاد 

لغذائية القدرة الطفيفة على تلبية الحد األدنى من االحتياجات ا
فقط مع تسارع نفاذ أصول كسب العيش 

ات حماية سبل العيش، والحد من فجو
حاداستهالك الغذاء، وسوء التغذية ال

المرحلة 
الثانية الشدة

الحد : أسواءما هو اولديها في  المنطقة  من األسر % 20
رة استهالك الغذاء المناسب ، لكن ليس لديها القداألدنى  من 

ون  اإلنفاق على بعض االحتياجات األساسية غير الغذائية د
الدخول في إستراتيجيات مالئمة ال رجعة فيها 

لحد من مخاطر الكوارث وحماية ا
سبل كسب العيش

1المرحلة 
الحد األدنى 

تلبيةعلىقادرةفي  المنطقة من األسر % 80من اكثر
فيالدخولدوناألساسيةالغذائيةوغيرالغذائيةاالحتياجات
معتادةغيرمستدامةاستراتيجيات

ن بناء القدرة على التكيف و الحد م
مخاطر الكوارث



IPC process  عملية التنفيذ
• Desk review and collate existing data 

and information

• Used data from secondary sources. 

• Conduct IPC Level 1 refreshment 
training 23-24 May 2016

• Conduct  IPC analysis 25-30 May 2016

• Information analyzed as per IPC 
framework

• The unit of analysis is at Governorate 
level 

• Analysts were experts from agriculture, 
livestock, nutrition, food security, 
statisticians, engineers, economists, 
markets, water & sanitation and other 
persons familiar with the 
governorates…etc.

ت مراجعة مكتبية وتجميع البيانات والمعلوما•
الموجودة 

استخدام البيانات من المصادر الثانوية •
ن تنفيذ دورة تنشيطية في المستوى األول م•

لألمن التدريب على التصنيف المرحلي المتكامل
2016مايو 24-23الغذائي 

م2016مايو 30-25تنفيذ التحليل  •
يف تم تحليل المعلومات باستخدام إطار التصن•

المرحلي المتكامل لألمن الغذائي 
وحدة التحليل كانت على مستوى المحافظة •
المشاركون  في التحليل خبراء من قطاعات •

الزراعة والثروة الحيوانية والتغذية واألمن 
الغذائي واحصائيين ومهندسين وخبراء 
اقتصاديين وخبراء في األسواق والمياه 

والصرف الصحي وأشخاص آخرين مطلعين 
على أوضاع المحافظات



Data sources مصادر المعلومات
The NTWG collected available data and 
information on food availability, access, 
utilization and stability from assessments 
carried out in 2015/2016 - WFP’s mVAM 
and market monitoring system, FSIS, OCHA, 
UNICEF/MoPHP (SMART), WHO, FSAC, 
Nutrition cluster, government institutions, 
and other sources, recent CARE Multi-
Sectoral Rapid Assessment, OXFAM, FEWS 
NET  reports including rainfall data from 
USGS and market monitoring reports form 
WFP and FSTS, etc. were made available to 
the IPC NTWG. The NTWG used the latest 
reports from the different Governorates 
and also make use of the local knowledge 
of the NTWG members to carry out 
systematic IPC analysis and classified the 
governorates using IPC protocols.

قامت مجموعة العمل الفنية بجمع المعلومات 
ول، والبيانات المتوفرة حول توفر األغذية ، الوص

م تنفيذها التقييمات التي تمن واالستقرار اإلستفادة
mVAMم ونظام  2016و 2015في األعوام 

لسوق التابعة لبرنامج الغذاء العالمي ونظام مراقبة ا
وبرنامج نظام معلومات األمن الغذائي ومكتب 

ومنظمة ( األوتشا)تنسيق الشئون اإلنسانية 
وزارة الصحة العامة والسكان / اليونيسف 

(SMART ) ومنظمة الصحة العالمية ومجموعة
ومجموعة التغذية، ,األمن الغذائي والزراعة 

والمؤسسات الحكومية والمصادر األخرى ومؤخرا  
بل التقييم السريع متعدد القطاعات المنفذ من ق

فيها و فيوز نت بمااوكسفاممنظمة كير وتقارير 
بيانات األمطار وتقارير   مراقبة األسواق من 

ألمن برنامج الغذاء العالمي والسكرتارية الفنية ل
والخ... الغذائي 



Organizations participated on the analysis
الجهات المشاركة في التحليل 

y WFP, UNICEF, UNOCHA,Food
Security and Agriculture 
Cluster (FSAC),nutrition 
cluster,  FAO, WHO, 

y Food Security Technical 
Secretariat (FSTS), MoAI, 
MoAI/AREA, MFW, MWE, 
MoPIC, CSO/MoPIC, MIT, 
CAMA, MoPHP, SFD, EOF, , 
CAMA

y Save the Children, CARE and 
OXFAM, Mercy corps , NRC, RI

y برنامج الغذاء : المتحدةمنظمات األمم
ق العالمي ، يونيسيف، مكتب تنسي

عة ، ، مجمو(األوتشا)الشئون اإلنسانية 
والزراعة ومجموعة األمن الغذائي

التغذية  والزراعة ، الفاو، منظمة 
.الصحة العالمية

y ،السكرتارية الفنية لألمن الغذائي
، التخطيط، الزراعة، البحوث الزراعية
الصحة،  التجارة ، األسماك، المياه، 

جهاز اإلحصاء، الصندوق االجتماعي 
ادية، للتنمية ، صندوق الفرص االقتص

االرصاد 

y اوكسفامحماية األطفال، و كير و ،
كورب، المجلس النرويجي ميرسي
و اإلغاثة الدوليةلآلجئين



Governorates under different phases
تصنيف المحافظات 

y 9 Governorates are under 
Emergency (IPC Phase 4) – Ad 
Dhale, Laheg, Taiz, Abyan, Sa’ada, 
Hajjah, Al Hodeidah, Al Bayda, 
Shabwah

y 10 Governorates are in Phase 
3 (Crisis) – Aden, Amran, Dhamar, 
Sana’a, Amanat Al Asimah, Ibb, 
Marib, Raymah, Al Mahwit, Al Jawf.

y 3 Governorates are in phase 2 
Stressed- Hadramout, Almahrah 
and Soqotra

y9 محافظات في مرحلة الطوارئ
الضالع ولحج وهي( :  4المرحلة )

وتعز وأبين وصعده وحجه والحديدة 
والبيضاء وشبوه 

y10 محافظة في مرحلة األزمة
وهي عدن وعمران (.3المرحلة )

وذمار وصنعاء وأمانة العاصمة وإب 
. ومأرب وريمه والمحويت والجوف

y3 المرحلة)محافظات في مرحلة الشدة
وهي حضرموت و المهرة (. 2

وسقطره





Key Outcomes in Worst affected Areas
النتائج األساسية في المناطق األشد تضرراً 

• Food Consumption: The national level 
(FCS), according to WFP’s mVAM, is 25.4% 
Poor, 25.0% Boarder line, and 49.5% 
acceptable while the national reduced 
Coping Strategy Index (rCSI) is 19.

• Livelihood Change: Livelihood conditions  
poor and further deteriorating especially in 
governorates under Emergency (IPC Phase 
4). Around 2.75 million individuals are 
internally displaced and have lost their 
livelihoods and remain jobless.

• Nutrition: Global Acute Malnutrition (GAM) 
is at alarming stage in most of the 
governorates. In Taiz City, GAM rate is 17%, 
in Taiz Lowland 25.1% and in Highland 
14.4%. In Laheg, GAM rate is 14.6%, in Al 
Hodeidah 21.7% and in Hajjah 15.6%.

المستوى الوطني لمعدل استهالك :استهالك الغذاء•
نسبة mVAMاألغذية بحسب برنامج الغذائي العالمي 

%  49.5في الحد و % 25.00ضعيف، و% 25.4
لوطني مقبول بينما يبلغ مؤشر استراتيجية التكيف ا

(.  rCSI)19المخفض
ة جدا  وقد سبل العيش ضعيف:التغيرات في سبل العيش•

تدهورت أكثر وعلى األخص في المحافظات التي 
المرحلة الرابعة من )ُتصنف في مرحلة الطوارئ 

ا هناك م(. تصنيف المرحلي المتكامل لألمن الغذائي 
مليون شخص نازحين داخليا  وقد 2.75يقارب من 

.فقدوا سبل عيشهم وأصبحوا بدون أي عمل
عام لقد وصلت معدالت سوء التغذية الحاد ال: التغذية•

(GAM )في إلى مستويات مقلقة في معظم المحافظات ف
%  17مدينة تعز بلغ معدل سوء التغذية الحاد العام 

افظة بينما بلغ هذا المعدل في المناطق المنخفضة من مح
في المناطق % 14.4وبلغ نسبة % 25.1تعز 

ة الحاد في محافظة لحج بلغ معدل سوء التغذي. المرتفعة
وفي محافظة الحديدة وصل إلى % 14.6العام إلى 

%.  15.6وفي محافظة حجة بلغ % 21.7



Situation in Taiz

• Around 1,028,610 people (33% of 
the population) in Taiz 
governorate are under 
Emergency (IPC Phase 4) and 
832,667 people (27% of the 
population) are under Crisis (IPC 
Phase 3).

• The food security and nutrition 
situation is under constant 
deterioration in many parts of 
Taiz due to the ongoing active 
conflict, restrictions, disruption 
of markets, scarcity and high 
price of food and absence of 
basic health, water and 
sanitation services.

%  33)شخصاً 1,028,610ما يقارب من •
في محافظة تعز يقعون في ( من السكان

المرحلة الرابعة من التصنيف المحلي 
( مرحلة الطوارئ)المتكامل لألمن الغذائي 

من % 27)شخصاً 832,667وهناك 
ة المرحلة الثالث)تحت مرحلة األزمة ( السكان

من التصنيف المرحلي المتكامل لألمن 
(.الغذائي

هناك حالة من التدهور المستمر في •
ديد وضع األمن الغذائي والتغذية في الع
من مناطق محافظة تعز وذلك بسبب 
طيل النزاع المستمر حاليا  والحصار وتع
عمل األسواق وشحة المواد الغذائية 
وارتفاع أسعارها وغياب الخدمات 
األساسية في مجال الصحة والمياه 

والصرف الصحي



Situation in Aden

• IPC June 2015, Aden was Phase 4. 
• IPC  June 2016 Phase 3 with 

exclamation mark
• WFP’s mVAM 2016 FCS 16% poor 

and average (rCSI) 14.
• Overall situation has relatively 

improved compared to the peak 
period of the conflict - May 2015

• Better job opportunities 
• Better functioning of the financial

institution.
• IDPs to return
• The situation is very dynamic and 

fragile, requires close monitoring 
on key food security and nutrition 
indicators, and the continuation of 
humanitarian assistance

التصنيف المرحلي لألمن الغذائي  يونيو •
م عدن كانت في مرحلة الطوارئ 2015

(المرحلة الرابعة)
التصنيف المرحلي لألمن الغذائي  يونيو •

مع( المرحلة الثالثة)م في مرحلة االزمة 2016
عالمة التعجب

%  16معدل استهالك الغذاء الضعيف •
مسح برنامج )14واستراتيجية التكيف المنخفض 

(  م2016الغذائي العالمي 
ناء الوضع العام تحسن مقارنة بما كان عليه اث•

م2015الصراع في مايو 
فرص عمل افضل•
المؤسسات المالية تعمل افضل•
عودة معظم النازحين•
ريبة لكن الوضع متحرك وهش ويتطلب مراقبة ق•

رار على مؤشرات االمن الغذائي و التغذية واستم
المساعدات اإلنسانية  



Summary of population distribution  according to  
different phasesإجمالي عدد السكان بحسب مراحل التصنيف

Phases- التصنيف مراحل Percentage- السكان نسبة Population- عدد
السكان

Emergency (Phase 4 ) 
(4المرحلة )الطوارئ 

25% 7,000,115

Crisis (Phase 3 )
(3المرحلة )األزمة 

26% 7,119,165

Stressed (Phase 2 ) 
(2المرحلة )الشدة 

30% 8,207,183

Minimal (Phase 1 ) 
(1المرحلة )الحد األدنى 

19% 5,101,538



Current population under different IPC Phases  
 
Governorate 

Population 
projection 2016 

Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4 Phase 5 Phase 3 & 4 
% No % No % No % No % No % No 

Abyan 557,000 7% 40,829 31% 172,339 27% 148,882 35% 194,950   62% 343,832 
Aden 895,000 10% 87,629 33% 290,931 39% 355,341 18% 161,100   58% 516,441 
Al Bayda 744,000 7% 54,432 29% 213,603 28% 208,125 36% 267,840   64% 475,965 
Ad Daleh 698,000 10% 67,158 21% 145,341 25% 178,381 44% 307,120   70% 485,501 
Al Hodiedah 3,097,000 18% 545,374 40% 1,245,336 14% 439,130 28% 867,160   42% 1,306,290 
Al Jawf 576,000 12% 68,963 26% 152,053 43% 245,544 19% 109,440   62% 354,984 
Al Maharah 144,000 46% 66,240 35% 50,955 9% 12,404 10% 14,400   19% 26,804 
Al Mahweet 677,000 17% 117,108 32% 212,496 33% 225,536 18% 121,860   51% 347,396 
Sana'a city 3,094,000 39% 1,211,230 26% 786,957 17% 538,892 18% 556,920   35% 1,095,812 
Amran 1,040,000 23% 234,145 24% 249,695 35% 368,960 18% 187,200   53% 556,160 
Dhamar 1,862,000 24% 450,228 26% 485,938 31% 572,054 19% 353,780   50% 925,834 
Hadramaut 1,384,819 43% 591,244 38% 529,067 9% 126,027 10% 138,482   19% 264,509 
Hajjah 2,072,000 15% 301,129 25% 509,139 20% 430,860 40% 830,872   61% 1,261,732 
Ibb 2,778,000 18% 501,260 31% 872,766 32% 876,153 19% 527,820   51% 1,403,973 
Laheg 961,000 7% 63,652 20% 191,105 31% 302,623 42% 403,620   73% 706,243 
Mareb 321,000 17% 55,474 31% 97,639 33% 106,896 19% 60,990   52% 167,886 
Raymah 551,000 17% 93,454 24% 132,524 41% 225,841 18% 99,180   59% 325,021 
Sa'adah 1,044,000 4% 36,745 32% 338,095 28% 293,320 36% 375,840   64% 669,160 
Sana'a 1,133,000 14% 154,659 32% 359,154 36% 415,247 18% 203,940   55% 619,187 
Shabwah 619,000 5% 27,612 32% 197,734 34% 211,366 29% 182,288   64% 393,654 
Soqatra 63,181 40% 25,106 42% 26,459 8% 4,913 10% 6,703   18% 11,617 
Taiz 3,117,000 10% 307,867 30% 947,856 27% 832,667 33% 1,028,610   60% 1,861,277 
National 27,428,000 19% 5,101,538 30% 8,207,183 26% 7,119,165 25% 7,000,115   51% 14,119,280 
Note: the percentages are rounded f igures            

 



Gov
Pop.proj.
SCO 

Phase 3 Phase 4 Phase 3 & 4
% No % No % No

Abyan 557,000 27% 148,882 35% 194,950 62% 343,832
Aden 895,000 39% 355,341 18% 161,100 58% 516,441
Al Bayda 744,000 28% 208,125 36% 267,840 64% 475,965
Ad Daleh 698,000 25% 178,381 44% 307,120 70% 485,501
Al Hodiedah 3,097,000 14% 439,130 28% 867,160 42% 1,306,290
Al Jawf 576,000 43% 245,544 19% 109,440 62% 354,984
Al Maharah 144,000 9% 12,404 10% 14,400 19% 26,804
Al Mahweet 677,000 33% 225,536 18% 121,860 51% 347,396
Sana'a city 3,094,000 17% 538,892 18% 556,920 35% 1,095,812
Amran 1,040,000 35% 368,960 18% 187,200 53% 556,160
Dhamar 1,862,000 31% 572,054 19% 353,780 50% 925,834
Hadramaut 1,384,819 9% 126,027 10% 138,482 19% 264,509
Hajjah 2,072,000 20% 430,860 40% 830,872 61% 1,261,732
Ibb 2,778,000 32% 876,153 19% 527,820 51% 1,403,973
Laheg 961,000 31% 302,623 42% 403,620 73% 706,243
Mareb 321,000 33% 106,896 19% 60,990 52% 167,886
Raymah 551,000 41% 225,841 18% 99,180 59% 325,021
Sa'adah 1,044,000 28% 293,320 36% 375,840 64% 669,160
Sana'a 1,133,000 36% 415,247 18% 203,940 55% 619,187
Shabwah 619,000 34% 211,366 29% 182,288 64% 393,654
Soqatra 63,181 8% 4,913 10% 6,703 18% 11,617
Taiz 3,117,000 27% 832,667 33% 1,028,610 60% 1,861,277
National 27,428,000 26% 7,119,165 25% 7,000,115 51% 14,119,280
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شكراً 
Thank you

Link at the GSU website: http://www.ipcinfo.org/ipcinfo-detail-forms/ipcinfo-map-
detail/en/c/418608/

IPC Technical Manual Version 2.0 link:
http://www.ipcinfo.org/ipcinfo-detail-forms/ipcinfo-resource-detail0/en/c/162270/

FSTS/MOPIC website link :http://fsts-gov.com/page.php?id=14


