
 
 
 
 
The 2021 Humanitarian Response Plan for Iraq will provide assistance to 1.5 million vulnerable 
people. A budget of US$607.2 million is required to meet these needs. 
 
 
Baghdad, 10 March 2021.  Today, the Minister of Planning H.E. Dr. Khalid Batal Najim Abdullah, and the 
Humanitarian Coordinator Ms. Irena Vojáčková-Sollorano, released the 2021 Humanitarian Response 
Plan (HRP) to assist 1.5 million vulnerable people in Iraq.  
 
“The HRP will complement the Government of Iraq’s own initiatives to help the people of Iraq recover 
from the setbacks they have experienced in recent years,” said H.E. Dr. Abdullah.  “The Government of 
Iraq and the United Nations will continue to work in partnership to help all Iraqis achieve and maintain a 
dignified standard of living.” 
 
“The people of Iraq should be commended for their resilience in the face of relentless hardships,” said 
Ms. Vojáčková-Sollorano. “COVID-19 added extra challenges for all of us in 2020. We are happy through 
the 2021 HRP to renew our commitment to assisting the most vulnerable Internally Displaced Persons 
(IDPs) and returnees in Iraq.” 
 
Iraq continues to face a complex humanitarian situation, despite the ongoing joint efforts of 
humanitarian partners, the Government of Iraq, and local authorities and communities to improve 
circumstances.  The post-conflict humanitarian situation in Iraq remains fragile, with approximately 1.3 
million IDPs, and deepening socio-economic vulnerabilities brought on by the COVID-19 pandemic.  
 
The 2021 Humanitarian Needs Overview found that 4.1 million Iraqis are in need of humanitarian 
assistance. The 2021 HRP focuses on 1.5 million of the most vulnerable IDPs living in camps and in out-
of-camp locations, as well as returnees, who continue to face significant humanitarian and protection 
needs. 
 
This unified appeal represents the activities of 166 operational partners – national NGOs, international 
NGOs and UN agencies – involved in the humanitarian response in Iraq, in coordination with the efforts 
of the Government of Iraq. It seeks $607.2 million to carry out humanitarian programming across nine 
sectors.  
 
In 2020, the humanitarian community was able to assist approximately 1.4 million people thanks to the 
efforts of partners and the generosity of donors.  
 
 

https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/iraq_hrp_2021_humanitarian_response_plan_-_feb_2021.pdf


مليون شخص من الفئة السكانية الضعيفة. هناك حاجة لتوفير    1.5المساعدة لـ    2021ستوفر خطة االستجابة اإلنسانية للعراق لعام  
 مليون دوالر أمريكي لتلبية هذه االحتياجات اإلنسانية.  607.2ميزانية قدرها  

 
- سيدة إيرينا فوياكوفا، أعلن اليوم وزير التخطيط الدكتور خالد بّتال نجم عبد هللا، ومنّسقة الشؤون اإلنسانية ال2021آذار/ مارس    10بغداد،  

 يون شخص من الفئة السكانية الضعيفة في العراق. مل 1.5لمساعدة  2021ولورانو، عن إطالق خطة االستجابة اإلنسانية لعام س
 

ي  وفي هذا الصدد، صّرح معالي الوزير: "سُتكمِّل خطة االستجابة اإلنسانية مبادرات الحكومة العراقية لمساعدة الشعب العراقي على التعاف
عمل المشترك لمساعدة جميع العراقيين على تحقيق من النكسات التي مرَّ بها في السنوات األخيرة، وستواصل حكومة العراق واألمم المتحدة ال

 والحفاظ على مستوى معيشي كريم."
 

قالت السيدة سولورانو: "يجب الثناء على شعب العراق لقدرته على مواجهة المصاعب التي ال هوادة فيها، حيث فرض فيروس كرونا تحديات  
التزامنا بمساعدة األشخاص النازحين األكثر   2021ستجابة اإلنسانية لعام  . يسعدنا أن نجدد خالل خطة اال2020إضافية لنا جميًعا في عام  

 ضعًفا والعائدين في العراق.
 

العراقي  والحكومة  اإلنساني  المجال  في  للشركاء  المستمرة  المشتركة  الجهود  الرغم من  معقدًا، على  إنسانيًا  يواجه وضعًا  العراق  يزال  ة، ال 
سين الظروف المعيشية. ال يزال الوضع اإلنساني بعد الصراع في العراق هًشا، مع وجود ما يقرب من  والسلطات والمجتمعات المحلية لتح

 مليون نازح، وتفاقم مواطن الضعف االجتماعية واالقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا. 1.3
 

لعام  وجدت   اإلنسانية  االحتياجات  العامة على  النظرة  تركِّز خطة    4.1أنَّ    2021وثيقة  اإلنسانية.  المساعدة  إلى  بحاجة  مليون عراقي 
مليون شخص من النازحين األكثر ضعفًا الذين يعيشون في المخيمات وفي مواقع خارج   1.5على مساعدة    2021االستجابة اإلنسانية لعام  

 العائدين، الذين ال يزالون يواجهون احتياجات إنسانية كبيرة واحتياجات للحماية.المخيمات، فضاًل عن 
 

المنظمات غير الحكومية الوطنية والمنظمات غير الحكومية  -شريًكا عاماًل في المجال اإلنساني  166يمثل هذا النداء الموحد أنشطة 
نسانية في العراق، بالتنسيق مع جهود حكومة العراق. يسعى الشركاء في  المشاركين في االستجابة اإل -الدولية ووكاالت األمم المتحدة 

 مليون دوالر لتنفيذ برامج إنسانية عبر تسع قطاعات.  607.2المجال اإلنساني للحصول على 
 

 مليون شخص بفضل جهود الشركاء وكرم الجهات المانحة.  1.4، من مساعدة ما يقرب من 2020تمكن المجتمع اإلنساني في عام 
 

https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/iraq_hrp_2021_humanitarian_response_plan_-_feb_2021.pdf

