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Japan funds project to end violence against children  

amid COVID-19 in Cambodia 

 

Although children face less health risk from COVID-19 than adults, there have been global 

reports that they may be at greater risk of violence as a result of the pandemic. Movement 

restrictions, loss of income, isolation, overcrowding and high levels of stress and anxiety 

increase the likelihood that children may experience and observe physical, psychological and 

sexual abuse at home. In response, the Government of Japan and UNICEF Cambodia are 

launching a new project, “Prevention and Response to Violence Against Children in Cambodia 

During the COVID-19 Pandemic and Recovery”. 

 

The Government of Japan has awarded ¥340,000,000 (approximately US$3,090,909) to 

UNICEF to fund the project. The objective of the project is to ensure that girls and boys in 

Cambodia are protected from violence, exploitation and abuse throughout the COVID-19 

pandemic and during the period of recovery, increasing human security. Some child protection 

services have faced disruption during the pandemic, so this project aims to ensure the 

restoration and continuity of services.  

 

The project will build on existing strategies and interventions to strengthen child protection 

services for highly vulnerable children and their families across all of Cambodia during the 

COVID-19 pandemic and recovery. It will support the Royal Government of Cambodia to 

formulate and implement institutional and legal frameworks to address ways in which 

COVID-19 may have increased risk factors for child protection. It will also support teachers, 

other school staff, parents and caregivers in learning new ways to enhance their knowledge, 

attitudes and practice to prevent and respond to violence against children.  

 

Most importantly, the project will ensure vulnerable children have access to quality child 

protection services, including case management, mental health and psychosocial support, legal 

aid, and health services. Support for helplines and hotlines will be increased to provide a safe 

and accessible channel for children and adults to report violence, including sexual exploitation 

and abuse. Child online safety will be promoted through strengthened partnerships with the 



Information and Communications Technology (ICT) industry and awareness raising and 

educational activities for children and caregivers. Lastly, data management and evidence 

generation will be strengthened by improving the reporting and quality of data related to 

violence against children. 

 

The ultimate goal is to support the Royal Government of Cambodia in creating a well-

coordinated and sustainable child protection system to respond to issues that have been 

exacerbated by COVID-19, in collaboration with Civil Society Organizations (CSOs) and other 

relevant stakeholders. 

 

“Any form of violence a child is exposed to can lead to grave and lifelong consequences, and 

we are deeply concerned that they could be at greater risk of violence and abuse during this 

difficult time of COVID-19 pandemic,” said Foroogh Foyouzat, UNICEF’s Representative in 

Cambodia. “We are grateful to the Government of Japan for stepping in with this very important 

and timely contribution This project aims to strengthen child protection system and services 

and contributes to the realisation of Cambodian children’s rights to grow in a safe and 

protective environement.” 

 

“Childhood violence can harm children in multiple ways that last throughout their lives. 

Violence suffered in childhood often leads to a broad range of negative behavioural, 

psychological and physical consequences in adolescence and adulthood, which is also a 

challenge for economic development.” said MIKAMI Masahiro, Ambassador Extraordinary 

and Plenipotentiary of Japan to Cambodia. “UNICEF has been active in Cambodia since 1952 

and has outstanding experience in working to end violence against children. This is why the 

Government of Japan considers UNICEF to be the most trusted partner to achieve this goal. 

The Government of Japan and UNICEF are deeply committed to working with the Cambodian 

Government to end violence against children and will continue until we have helped create a 

world where no child is left behind. We will continue to cooperate with the Cambodian 

Government to help the country recover from COVID-19.” 
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ស្ថា នទូតជប ៉ុនប្បចាំប្រះរាជាណាចប្ររម្ព៉ុជា 
 

សេចក្តីប្រកាេព័ត៌មាន 

លេខ 13 PR-21/EoJ ថ្ងៃទី១៩  ខខមីនា ឆ្ន ាំ២០២១ 

 

ប្រសេេជរ ៉ុនផ្តលថ់វកិាដលគ់សប្មាងសដើម្បរីញ្ចរ់អំសពើហងិាសលើក្៉ុមារ 
អំឡ៉ុងសពលមានជំងឺរាតតាតក្វូីដ១៩ ក្ន៉ុងប្រសេេក្ម្ព៉ុជា 

 

ទ ោះបីជាកុមារប្បឈមនឹងហានិភយ័សុខភាពពីជំងឺកូវដី១៩ តិចជាងមនុសសទពញវយ័កទ៏ោយ 
កម៏ានរបាយការណ៍សាកលមយួចំននួបានបង្ហា ញថា កុមារអាចនឹងមានហានិភយ័ខពស់កនុងការទទលួ
រងនូវអំទពើហងិាដដលបណ្ដា លមកពីជំងឺរាតតាតទនោះ។ ការរតឹតបតិទលើការទ្វើដំទណើ រ ការបាតប់ងប់្បាក់
ចំណូល ភាពឯទកា កដនែងរស់ទៅចទងអៀត និងកប្មតិខពស់ននភាពតានតឹង និងជំងឺថបប់ារមភ ទ្វើឲ្យមាន
ការទកើនទ ើងនូវលទធភាពដដលកុមារអាចជបួប្បទោះ និងទទលួរងការរទំោភបំពានទលើរាងកាយ និងផ្ែូវ
ចិតតទៅផ្ទោះ។ ជាការទ្ែើយតប រោា ភបិាលជប ុន និងយូនីទសហវ កំពុងចាបទ់ផ្តើមគទប្មាងថមីមយួទ ម្ ោះថា  
“ ការទបស់ាា ត ់ និងទ្ែើយតបចំទពាោះអំទពើហិងាទលើកុមារទៅកមពុជា កនុងអំ ុងទពលននការរាតតាតជា 
សកលននជំងឺកូវដី១៩ និងការសាត រទ ើងវញិ” ។ 

រោា ភបិាលជប ុនបានផ្តល់ថវកិាចំននួ ៣៤០ ០០០ ០០០ ទយន (ប្បមាណជា ៣ ០៩០ ៩០៩ 
ដុោែ រអាទមរកិ) ដល់យូនីទសហវសប្មាបគ់ទប្មាងទនោះ។ ទោលបំណងរបស់គទប្មាង គឺទដើមបធីានាថា 
កុមារា និងកុមារ ីទៅកមពុជាទទលួបានការការពារពីអំទពើហិងា ការទកងប្បវញ័្ច  និងការរទំោភបំពានកនុង
អំ ុងទពលរាតតាតននជំងឺកូវដី១៩ និងការសាត រទ ើងវញិ ទដើមបពីប្ងឹងសនតិសុខមនុសសជាតិ។ ទសវាកមម
កិចចការពារកុមារមយួចំនួនបានប្បឈមនឹងការរខំានកនុងអំ ុងទពលមានជំងឺរាតតាត ដូទចនោះគទប្មាង
ទនោះមានទោលបំណងធានានូវការសាត រ និងការបនតទសវាកមមកិចចការពារ ងំទនោះទ ើងវញិ។ 

គទប្មាងទនោះនឹងបទងាើតនូវយុទធសាស្រសត និងការអនតរាគមនដ៍ដលមានប្សាបទ់ដើមបពីប្ងឹងទសវាកមម
កិចចការពារកុមារដដលង្ហយរងទប្ោោះខាែ ងំ និងប្កុមប្គួសាររបស់ពកួទគទៅទូ ងំប្បទទសកមពុជាកនុង



អំ ុងទពលរាតតាតននជំងឺកូវដី១៩ និងការសាត រទ ើងវញិ ។    គទប្មាងទនោះនឹងោបំ្ទរាជរោា ភបិាល 
កមពុជាកនុងការបទងាើត និងអនុវតតប្កបខណ័ឌ សាា បន័ និងប្កបខណ័ឌ គតិយុតត ទដើមបទីលើកទ ើងពីកតាត  
ហានិភយ័នានាដដលអាចទកើតមានទ ើងទោយសារជំងឺកូវដី១៩ ទៅទលើកិចចការពារកុមារ។ គទប្មាងទនោះ
កនឹ៏ងោបំ្ទដល់ទោកប្គូ អនកប្គូ បុគគលិកសិកា ឪពុកមាត យ និងអនកទមើលដថ  ំកនុងការទរៀនពីវ ិ្ ីថមីៗ
ទដើមបបីទងាើនចំទណោះដឹង ឥរយិាបថ និងការអនុវតតរបស់ពកួទគ ទដើមបទីបស់ាា ត ់ និងទ្ែើយតបចំទពាោះអំទពើ
ហិងាទលើកុមារ។  

អវីដដលសំខានបំ់ផុ្តទនាោះគឺគទប្មាងទនោះ នឹងធានាថាកុមារង្ហយរងទប្ោោះអាចទទលួបានទសវា
កមមការពារប្បកបទោយគុណភាពរមួមានការប្គបប់្គងករណី ការោបំ្ទសុខភាពផ្ែូវចិតត និងការោបំ្ទ
ដផ្នកចិតតសាស្រសតនិងសងគម ជំនយួដផ្នកចាប ់ និងទសវាសុខភាព។ ដខសបណ្ដត ញជំនយួ និងទលខទំនាក់
ទំនង នទ់ហតុការណ៍ នឹងប្តូវបានបទងាើនទ ើងទដើមបផី្តល់នូវបណ្ដត ញសុវតាិភាពដដលមានភាពង្ហយ
ប្សួល កទ់ងសប្មាបកុ់មារ និងមនុសសទពញវយ័ទដើមបរីាយការណ៍អំពីអំទពើហិងារមួ ងំការទកងប្បវញ័្ច
ផ្ែូវទភទ និងការរទំោភបំពាន។ សុវតាិភាពរបស់កុមារតាមប្បពន័ធអិុនទ ើ្ទណត នឹងប្តូវបានទលើកកមពស់
តាមរយៈការពប្ងឹងភាពជានដគូជាមយួឧសាហកមមពត័ម៌ាន និងបទចចកវទិា (ICT) និងការទលើកកមពស់
ការយល់ដឹងនិងសកមមភាពអបរ់សំប្មាបកុ់មារនិងអនកដថ ។ំ ជាចុងទប្កាយ ការប្គបប់្គងទិនននយ័ និង
ការបទងាើតភស័តុតាង នឹងប្តូវបានពប្ងឹងតាមរយៈការទ្វើឱ្យប្បទសើរទ ើងនូវរបាយការណ៍ និងគុណភាពនន
ទិនននយ័ដដល កទ់ងនឹងអំទពើហិងាទលើកុមារ។ 

ទោលទៅចុងទប្កាយទនាោះគឺការោបំ្ទរាជរោា ភបិាលកមពុជាកនុងការបទងាើតប្បពន័ធការពារកុមារ
ដដលមានការសប្មបសប្មួលសមប្សប និងប្បកបទោយចីរភាពទដើមបទី្ែើយតបទៅនឹងបញ្ហា ដដលបងា
ទ ើងកានដ់តខាែ ងំទោយសារជំងឺកូវដី១៩ ទប្កាមកិចចសហការជាមយួអងគការសងគមសីុវលិ (CSOs) និង
នដគូពាកព់ន័ធដនទទទៀត។ 

ទោកប្សីហវ័រហូគ ហវយូហសថិ នាយិកាយូនីទសហវប្បចាកំមពុជាបានមានប្បសាសនថ៍ា “រាល់
ទប្មងន់នអំទពើហងិាដដលកុមារបានជបួប្បទោះអាចបណ្ដត លឲ្យមានផ្លវបិាក្ងន់្ ងរ និងទពញមយួជីវតិ 
ទហើយទយើងមានការប្ពួយបារមភយា ងខាែ ងំ ដដលពកួទគអាចមានហានិភយ័ខពស់កនុងការទទលួរងនូវអំទពើ
ហិងានិងការរទំោភបំពានកនុងអំ ុងទពលដលំ៏បាកននជំងឺរាតតាតកូវដី១៩”។ ទោកប្សីបានបនតថា 
“ទយើងសូមដថែងអំណរគុណចំទពាោះរោា ភបិាលជប ុន ដដលបានចូលរមួចំដណកយា ងសំខាន ់ និង ន់
ទពលទវោ។ គទប្មាងទនោះមានទោលបំណងពប្ងឹងប្បពន័ធ និងទសវាកមមកិចចការពារកុមារ និងចូលរមួ



ចំដណកសទប្មចឲ្យបាននូវ សិទធិលូតោស់របស់កុមារកមពុជា ទៅកនុងបរសិាា នប្បកបទោយសុវតាិភាព
និងកិចចការពារ។” 

ឯកឧតតម មកិាម ិមា សាហុីរ   ូឯកអគគរាជទូតវសិាមញ្ញ និងទពញសមតាភាពជប ុនប្បចាកំមពុជាបាន
មានប្បសាសនថ៍ា “អំទពើហិងាកនុងវយ័កុមារភាព អាចបងាទប្ោោះថាន កជ់ាទប្ចើនដល់កុមារ និងទពញមយួ
ជីវតិរបស់ពកួទគ។ ការទទួលរងទប្ោោះនូវអំទពើហិងាទៅវយ័កុមារភាព ជាទរឿយៗនាឲំ្យមានផ្លអវជិជមាន
ខាងអាកបបកិរយិា ផ្ែូវចិតតនិងរាងកាយទៅកនុងវយ័ជំទង ់និងទពញវយ័ដដលជាបញ្ហា ប្បឈមសប្មាបក់ារ
អភវិឌ្ឍទសដាកិចចផ្ងដដរ”។ ឯកឧតតមបានបនតទទៀតថា “យូនីទសហវ មានសកមមភាពទៅកមពុជាតាងំពីឆ្ន  ំ
១៩៥២ និងមានបទពិទសា្ទលចទធាែ រកនុងការទ្វើការទដើមបបីញ្ចបអំ់ទពើហិងាទលើកុមារ។ ទនោះជាមូល
ទហតុដដលរោា ភបិាលជប ុនចាតទុ់កយូនីទសហវ ជានដគូដដលគរួឲ្យទុកចិតតបំផុ្តទដើមបសីទប្មចទោលទៅ
ទនោះ។ រោា ភបិាលជប ុន និងយូនីទសហវទបតជាា ចិតតយា ងមុតមាកំនុងការទ្វើការជាមយួរាជរោា ភបិាលកមពុជា
ទដើមបបីញ្ចបអំ់ទពើហិងាទលើកុមារទហើយនឹងបនតរហូតដល់ទយើងបានជយួ បទងាើតពិភពទោកមយួដដល
ោម នកុមារណ្ដមាន កប់្តូវបានទុកទចាល។  ទយើងនឹងបនតសហការជាមយួរាជរោា ភបិាលកមពុជាទដើមបជីយួ 
សាត រប្បទទសទ ើងវញិពីជំងឺកូវដី ១៩  ។ 

 

ស្ថា នទូតជប ៉ុនប្បចាំប្រះរាជាណាចប្ររម្ព៉ុជា 
ទូរស័រទ៖ ០២៣ ២១៧ ១៦១, ទូរស្ថរ៖ ០២៣ ២១៦ ១៦២ 

អ៉ុ៊ីមម្ ល៖ eco.jpn@pp.mofa.go.jp  

គេហទាំរ័រ៖ http://www.kh.emb-japn.go.jp 

 

ទាំនារ់ទាំនងយូន៊ីគសហវរម្ព៉ុជា  
អនរស្ស៊ី រូឌ៊ីណា វ  ូវ  ូដា ប្បធានមននរទាំនារ់ទាំនង 
ទូរសរទ៖ +៨៥៥ ២៣ ២៦០ ២០៤ ext=៤៣៤ 
ស្ថរគអទបិរប្តូនិរ៖ rvojvoda@unicef.org 

គោរ មាស ប ៉ុនល៊ី ម្ន្រនត៊ីជាំនាញមននរទាំនារ់ទាំនង  
ទូរសរទ៖ +៨៥៥ ២៣ ២៦០ ២០៤ ext=៤៣៥ 
ស្ថរគអទបិរប្តូនិរ៖ bmeas@unicef.org 

http://www.kh.emb-japn.go.jp/
mailto:rvojvoda@unicef.org
mailto:bmeas@unicef.org

