
 

 

 

 

            

 

 

 
PRESS RELEASE 

                             1 April 2021 

 

Japan supports Cambodia’s safe distribution of COVID-19 vaccines through 

Emergency Aid Grant to UNICEF 

 

The Government of Japan has donated $36.9 million in Emergency Grant Aid to UNICEF’s 

East Asia and Pacific Region to improve cold chain management in 12 countries 

impacted by COVID-19. Nearly $1million of this funding will support the Royal 

Government of Cambodia in its COVID-19 vaccination efforts, particularly targeted at 

improving cold chain capabilities through enhanced infrastructure, equipment, 

transportation and training for healthcare staff. Cold chain capabilities are essential to 

transporting vaccines which need to remain at cool temperatures if they are to remain 

effective, including the new COVID-19 vaccines. 

 

In December 2020, as part of its vaccine-readiness preparations, the Cambodian 

Government, UNICEF and other partners assessed the country’s cold chain capacity. The 

assessment identified areas that this new funding will help strengthen. The grant will 

therefore boost Cambodia’s health system capacity as it rolls out the largest and most 

rapid vaccination program in its history. This is critical to ensuring that the distribution 

of COVID-19 vaccines does not overstretch existing capacities and disrupt essential 

childhood immunisation services, while also strengthening existing health systems so 

that Cambodia will continue to benefit when the pandemic is over. 

 

Ensuring equitable access and swift distribution of vaccines is a common challenge for 

the international community as it works towards the goal of containing COVID-19 across 

the planet. To contribute in achieving this goal, Japan has also contributed $200 million 

to the global COVAX Facility, an international mechanism led by Gavi, CEPI, the World 

Health Organization (WHO) and UNICEF to ensure and accelerate equitable access to 

vaccines across the developing world.  

 



 

 

 

 

            

 

“Deliveries of vaccines are as important as vaccines themselves. Government of Japan is 

committed to supporting the improvement of vaccination programmes across the 

developing world,” said MIKAMI Masahiro, Ambassador Extraordinary and 

Plenipotentiary of Japan to the Kingdom of Cambodia . “UNICEF’s long experience 

of working with the Cambodian Government on immunisation programmes is why we 

feel fully confident that this grant will have a huge positive impact on the vaccination 

roll-out. We will continue to cooperate with both UNICEF and the Cambodian 

Government until we can truly say that together we have contained and recovered from 

the COVID-19 pandemic.” 

  

As the largest single vaccine buyer in the world, UNICEF has been selected as the lead 

procurement and supply agency for COVAX. Within Cambodia, UNICEF and WHO have 

spent three decades as the lead technical agencies supporting the Ministry of Health 

(MoH) in strengthening its national immunisation programme, which benefits millions of 

children every year . 

 

“We’re so grateful that the Government of Japan has again stepped in to support 

Cambodia at this time of need, especially with COVID-19 cases on the rise” said Foroogh 

Foyouzat, UNICEF Representative in Cambodia. “This global pandemic knows no 

borders, and vaccines must reach the people at greatest risk from the virus.  The 

funds provided by the Japanese Government will be invaluable in helping us to continue 

supporting the Cambodian Government with the roll-out of COVID-19 vaccines while 

strengthening the health system. This is a crucial paving stone in the road towards 

recovery.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

សេចក្តីប្រកាេព័ត៌មាន 

 ថ្ងៃទី១  ខែមេសា ឆ្ន ាំ២០២១ 

ជរ ៉ុន គ ាំប្រដលក់ារចចក្ចាយវ ក្ស់ ាំងប្រក្រសោយេ៉ុវតថភិាពសៅក្ម្ព៉ុជា  
តាម្រយៈការផ្ដលជ់ាំនួយរន្ទា នដ់លយ់នូីសេហ្វ 

 

រដ្ឋា ភិបាលជប ៉ុនបានផ្ដល់ជំនយួបន្ទា ន់ក្ន៉ុងទឹក្ប្របាក់្ ៣៦,៩ លានដ៉ុលាា រ ដល់យូនីសេហ្វប្របចតំំបន់អាេ៉ុបូី
ព៌ា  និងបា េ៉ុីហ្វកិ្ សដីម្បកីក្លម្អការប្ររប់ប្ររងប្របព័នធប្រតជាក់្េប្រាប់ទ៉ុក្ដ្ឋក់្វ ក់្សងំក្ន៉ុងប្របសទេចនំួន ១២ កដលរង
ផ្លប ៉ះពល់សដ្ឋយជំងកូឺ្វដី-១៩។ ថវកិាជតិ ១ លានដ៉ុលាា រននថវកិាេរ៉ុបនឹងប្រតូវដក្ម្ក្សប្របីប្របាេ់សដីម្បគីបំ្រទរាជរដ្ឋា
ភិបាលក្ម្ព៉ុជាក្ន៉ុងក្ិចចខិតខំប្របងឹកប្របងចក់្វ ក់្សងំកូ្វដី-១៩ ជាពិសេេសដីម្បបីសងកីនេម្តថភាពននប្របព័នធប្រតជាក់្តាម្
រយៈការសរៀបចំនូវសហ្ដ្ឋា រចន្ទេម្ព័នធ បរកិាា រ ម្សយោបាយដកឹ្ជញ្ជូ ន និងផ្តល់ការបណដ៉ុ ៉ះបណ្ដដ លដល់ប៉ុរគលិក្េ៉ុខាភិ
បាល។ េម្តថភាពននប្របព័នធប្រតជាក់្ានសរៈេខំាន់យ ងខាា ងំេប្រាប់ការដឹក្ជញ្ជូ នវ ក់្សងំកដលប្រតូវរក្ាទ៉ុក្ក្ន៉ុង
េីត៉ុណហ ភាពប្រតជាក់្សដមី្បរីក្ាប្របេិទធភាព រាប់បញ្ចូលទងំវ ក់្សងំបង្កក រជំងកូឺ្វដី-១៩ផ្ងកដរ។  

កាលពីកខ យនូ ឆ្ន  ំ២០២០ ជាកផ្នក្ម្ួយននការសរៀបចំេប្រាប់យ៉ុទធន្ទការចក់្វ ក់្សងំ រដ្ឋា ភិបាលក្ម្ព៉ុជា យូនី
សេហ្វ នងិនដរូដនទសទៀតបានសយវីការវយតនម្ាេម្តថភាពននប្របព័នធប្រតជាក់្ េប្រាប់ទ៉ុក្ដ្ឋក់្វ ក់្សងំរបេ់ប្របសទេ
សន៉ះ។ ការវយតនម្ាបានរក្ស ញីនូវចណំ៉ុ ចម្ួយចនំួនកដលប្រតូវពប្រងឹងបកនថម្សដ្ឋយសប្របីប្របាេ់ថវកិាគបំ្រទថមីសន៉ះ។ 
ដូសចន៉ះជនំួយថវកិាសន៉ះនងឹបសងកនីេម្តថភាពននប្របព័នធេ៉ុខាភបិាលរបេ់ប្របសទេក្ម្ព៉ុជា ខណៈសពលកដលប្របសទេសន៉ះ
នឹងចប់សផ្ដមី្អន៉ុវតតក្ម្មវយិីចក់្វ ក់្សងំរហ័្េ និងក្ន៉ុងប្រទង់ប្រទយយំបំផ្៉ុតកដលម្ិនធ្លា ប់ានសៅក្ន៉ុងប្របវតតិសស្រេត។ ជា
ការេំខាន់ណ្ដេ់កដលសយងីប្រតូវធ្លន្ទថា ការកបងកចក្វ ក់្សងំកូ្វដី-១៩ នឹងម្និដ្ឋក់្បនា៉ុក្យងន់យងរសពក្ម្ក្សលេីម្តថ
ភាពបចច៉ុបបននកដលអាចបងកឱ្យានការរខំានដល់សេវផ្ដល់ថាន បំង្កក រេប្រាប់ក្៉ុារ សហ្យីក្ន៉ុងសពលជាម្ួយគន  ប្រតវូពប្រងឹង
េម្តថភាពននប្របព័នធេ៉ុខាភិបាលកដលានប្រសប់សដីម្បឱី្យប្របសទេក្ម្ព៉ុជាសៅកតទទួលបានប្របសយជន៍ សប្រកាយសពល
ចប់ការរាតតាតជាេក្លសន៉ះ។  



 ការធ្លន្ទឱ្យការទទួលបានវ ក់្សងំប្របក្បសដ្ឋយេម្យម្៌ា នងិការកបងកចក្វ ក់្សងំឱ្យបានឆ្ប់រហ័្េរឺជា
ចំសណ្ដទរមួ្ម្ួយរបេ់េហ្រម្ន៍អនតរជាត ិក្ន៉ុងការឈានសៅេសប្រម្ចសគលសៅទប់សក ត់ការឆ្ាងរាលដ្ឋលននជងំឺកូ្វដី-
១៩ សៅសលភីពកផ្នដីទងំមូ្ល។ សដីម្បរីមួ្ចំកណក្ដល់ការេសប្រម្ចសគលសៅសន៉ះ ប្របសទេជប ៉ុនបានផ្ដល់ជនំួយថវកិា
ចំនួន ២០០ លានដ៉ុលាា រ ដល់ COVAX កដលជាយនតការអនតរជាតិដកឹ្ន្ទសំដ្ឋយ Gavi CEPI  អងគការេ៉ុខភាពពិភព
សលាក្ និងយូនីសេហ្វ សដីម្បធី្លន្ទ និងពសនាឿនការផ្ដល់វ ក់្សងំប្របក្បសដ្ឋយេម្យម្៌ាក្ន៉ុងប្របសទេក្ពំ៉ុងអភិវ្ឍ។។  

 ឯក្ឧតតម្ ម្កីាម្ិ ា សហ្៉ុរី   ូ (MIKAMI Masahiro) ឯក្អរគរាជទូតវសិម្ញ្ញ នងិសពញេម្តថភាពនន
ប្របសទេជប ៉ុន ប្របចបំ្រព៉ះរាជាណ្ដចប្រក្ក្ម្ព៉ុជា ានប្របសេន៍ថា “ការផ្ដល់វ ក់្សងំ រឺានសរៈេខំាន់ដូចគន សៅនងឹ      
វ ក់្សងំកដរ។ រដ្ឋា ភិបាលជប ៉ុនសបដជាា ជយួកក្លម្អក្ម្មវយិីផ្ដល់វ ក់្សងំសៅទូទងំប្របសទេក្ំព៉ុងអភិវ្ឍ។។ បទពិសសយ
សប្រចីនឆ្ន រំបេ់យូនីសេហ្វក្ន៉ុងក្ចិចេហ្ការជាម្ួយនងឹរដ្ឋា ភិបាលក្ម្ព៉ុជា ក្ន៉ុងការអន៉ុវតតក្ម្មវយិីផ្ដល់ថាន បំង្កក រ រឺជាសហ្ត៉ុ
ផ្លកដលសយវីឱ្យសយងីានទនំ៉ុក្ចិតតទងំប្រេុងថា ជំនួយថវកិាសន៉ះពិតជានងឹេសប្រម្ចបាននូវផ្លជាវជិជានយ ងយំ
សយងម្ក្សលីយ៉ុទធន្ទការចក់្វ ក់្សងំកូ្វដី-១៩។ សយងីនងឹបនតេហ្ការជាម្ួយយូនីសេហ្វ និងរាជរដ្ឋា ភិបាលក្ម្ព៉ុជា 
រហូ្តដល់សពលកដលសយងីអាចនិយយបានយ ងពតិប្របាក្ដថា សយងីពិតជាបានទប់សក ត់ទងំប្រេុង នងិយូរសេបយី
ម្ក្វញិពីការរាតតាតជាេក្លននជំងកូឺ្វដី-១៩”។  

 ក្ន៉ុងន្ទម្ជាអនក្ទញិវ ក់្សងំយជំាងសរកតម្យួរត់សៅក្ន៉ុងពភិពសលាក្ យូនីសេហ្វប្រតូវបានសប្រជីេសរេីឱ្យសយវីជា
សថ ប័នដកឹ្ន្ទកំ្ចិចលទធក្ម្ម នងិការផ្គត់ផ្គង់េប្រាប់យនតការកូ្វ ក់្។ សៅក្ម្ព៉ុជា យូនីសេហ្វ និងអងគការេ៉ុខភាពពិភព
សលាក្បានបំសពញតនួ្ទទីជាសថ ប័នដកឹ្ន្ទកំារង្ករបសចចក្សទេរយៈសពល ៣ ទេវតសរម៍្ក្សហ្យី ក្ន៉ុងការគបំ្រទដល់
ប្រក្េួងេ៉ុខាភិបាលក្ន៉ុងការពប្រងឹងក្ម្មវយិីផ្ដល់ថាន បំង្កក រថាន ក់្ជាតិកដលផ្ដល់ជាប្របសយជន៍ដល់ក្៉ុាររាប់លានន្ទក់្ជា
សរៀងរាល់ឆ្ន ។ំ  

 សលាក្ប្រេី ហ្វ័រូហ្គ ហ្វូយូហ្សថិ (Foroogh Foyouzat) តំណ្ដងយូនីសេហ្វប្របចបំ្របសទេក្ម្ព៉ុជា ាន
ប្របសេន៍ថា “សយងីេូម្េកម្ដងនូវការដងឹរ៉ុណចំសព៉ះរដ្ឋា ភិបាលជប ៉ុនកដលបានគបំ្រទដល់ក្ម្ព៉ុជាក្ន៉ុងសពលដ៏ចបំាច់
សន៉ះ ជាពិសេេខណៈសពលកដលចំននួក្រណីកូ្វដី-១៩ក្ំព៉ុងសក្ីនស ងី។ ការរាតតាតជាេក្លព៉ុំសគ ល់ប្រពំកដនសន្ទ៉ះ
ស យី សហ្យីវ ក់្សងំប្រតូវកតបានសៅដល់ម្ន៉ុេសកដលង្កយឆ្ាងវរី៉ុេសន៉ះជាងសរ និងម្៉ុនសរ។ មូ្លនិយិកដលផ្ដល់
សដ្ឋយរដ្ឋា ភិបាលជប ៉ុនានតនម្ាម្ិនអាចកាត់នថាបាន សដីម្បជីួយឱ្យសយងីទងំអេ់គន បនតគបំ្រទដល់រដ្ឋា ភិបាលក្ម្ព៉ុជា
ក្ន៉ុងការអន៉ុវតតយ៉ុទធន្ទការច ក់្វ ក់្សងំកូ្វដី-១៩ សហ្យីប្រេបសពលជាម្ួយគន កដរបនតពប្រងឹងប្របព័នធេ៉ុខាភិបាលរបេ់
ប្របសទេសន៉ះ។ សន៉ះរជឺាជំហានម្ួយដ៏េំខាន់ក្ន៉ុងការប្រតេួប្រតាយផ្ាូវសឆ្ព ៉ះសៅរក្ការសដ រស ងីវញិពីវបិតតិសន៉ះ។” 


