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Japan Provides $1.175 Million for Emergency COVID-19 Response in 

Cambodia’s Health Care System through UNFPA Cambodia 
 
 
The Government of Japan has granted funding of US$ 9,259,141 from the Fiscal Year 2021 
supplementary budget to UNFPA for an emergency response to COVID-19 in 13 countries across four 
regions: Asia and the Pacific, the Arab States, Eastern and Southern Africa, and Western and Central 
Africa. More than US$ 1 million of this funding will be used to support the Royal Government of 
Cambodia in building resilient and responsive health care systems to ensure that vulnerable 
populations in key target areas have continuous access to quality Sexual Reproductive Maternal and 
Neonatal Health (SRMNH) services and information during the COVID-19 pandemic. 
 
Globally, the COVID-19 pandemic has widely disrupted access to essential health services, including 
SRMNH and Emergency Obstetric and Newborn Care (EmONC), which are considered imperative for 
saving the lives of women and babies, and Cambodia is no exception. The pandemic has impacted on 
the continuation of all essential SRMNH health services and the utilization of those services. It has also 
affected capacity development initiatives for health care providers, especially the in-person, skill-
building activities that ensure the quality of services. The increase in violence against women during 
the pandemic is another urgent concern; there is mounting evidence that victims of violence are 
seeking support via the internet more than ever before. In addition, opportunities for young people to 
access SRMNH information have been limited by the suspension of in-person schooling. The pandemic, 
which has been unprecedented, has highlighted the fact that emerging infectious disease exacerbates 
existing inequalities among vulnerable populations. Integrated health systems will be required to 
strengthen their approach in order to endure the ongoing pandemic and be better prepared for any 
future shocks.  
 
This partnership will give UNFPA Cambodia the opportunity to work closely with key Government 
ministries, particularly the Ministry of Health, the Ministry of Women’s Affairs, and the Ministry of 
Education Youth and Sport, to focus on:   
 

 Enhancing EmONC in Northeastern provinces through the provision of life-saving equipment 
and means of referral, such as ambulances;  

 Building the capacity of the healthcare workforce and enhancing the provision of essential 
SRMNH services by expanding E-learning platforms and introducing telemedicine;  

 Improving access to essential SRMNH information and services for vulnerable populations, 
including young people and gender-based violence survivors, through the use of innovative 
digital platforms. 
 

His Excellency Mr. Mikami Masahiro, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Japan to the 
Kingdom of Cambodia says, “Ensuring universal access to sexual and reproductive health care services 



and information is imperative for protecting the lives, dignity and safety of women, newborns and 
young people, as well as promoting their well-being." He then goes on to confirm that "The 
Government of Japan is committed to supporting the Royal Government of Cambodia in its response to 
the COVID-19 crisis and recovery. We are confident that our contribution through UNFPA will have a 
significant and sustainable impact, particularly on vulnerable populations, and will accelerate progress 
towards the achievement of Sustainable Development Goal 3, which relates to health and well-being 
for all, and Goal 5, which relates to gender equality and the empowerment of all women and girls. ” 

 
Mr. Golden Mulio, Representative a.i., UNFPA Cambodia says, “I am extremely grateful to the people 
and the Government of Japan for the timely and generous support they are providing. It will help us to 
build a resilient and responsive health care system in Cambodia and ensure vulnerable populations have 
access to quality SRMNH services and information during this unprecedented global COVID-19 
pandemic. This contribution will also allow us to further enhance EmONC functions in order to save lives 
and will support the introduction of new digital technologies for better health care and well-being using 
the ‘build back better’ strategy.”  
 
UNFPA is the United Nations sexual and reproductive health agency. Its mission is to deliver a world 
where every pregnancy is wanted, every childbirth is safe and every young person's potential is fulfilled. 
UNFPA has been present in Cambodia since 1993 and has supported the Royal Government of 
Cambodia’s progress towards achieving the Sustainable Development Goals identified at the 1994 
International Conference on Population and Development (ICPD). Its overall goal is to achieve universal 
access to services and information on sexual reproductive health and rights and reduce maternal 
mortality and it is doing this by applying the principles, set out in the 2030 Agenda, of “leaving no one 
behind” and “reaching the furthest behind first”. 
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សេចក្តបី្រកាេពត័ម៌ាន 
ថ្ងៃទី៩ ខែឧសភា ឆ្ន ាំ២០២២ 

 

រាជរដ្ឋា ភិបាលជរ ៉ុនផ្ដលម់ូលនិធិ ១,១៧៥ លានដ៉ុលាា រ េប្មារក់ារស្ាើយតរ 
រន្ទា ន់សៅនឹងជំងឺក្វូី-១៩ ក្ន៉ុងប្រព័នធេ៉ុខាភិបាលក្មព៉ុជា តាមរយៈមូលនិធ ិ

េហប្រជាជាតិេប្មារ់ប្រជាជន (UNFPA) ប្រចកំ្មព៉ុជា 
 

រាជធានភី្នាំពេញ ថ្ងៃទ៦ី ខែឧសភា ឆ្ន ាំ២០២២:  រាជរដ្ឋា ភ្ិបាលជប ៉ុន បានផ្តល់មូលនិធចិាំនួន ៩.២៥៩.១៤១ដ៉ុល្លា រ បខនែមងវកិា
ឆ្ន ាំ ២០២១ ដល់ UNFPA ពដីមបពី្ាីយតបជាបន្ទា ន់ពៅនងឹជាំងឺកូវដី-១៩ ដល់ប្បពទសចាំនួន ១៣ សែិតពៅកន៉ុងតាំបន់ចាំនួន៤
គ៖ឺ អាស៉ុីបា ស៉ុហី្វកិ មជឈមិបូព៌ា  អាហ្វហ្វកិអាពគនយ ៍និងអាហ្វហ្វកិខាងលិច/កណ្តត ល។ ងវកិាជាង ១ ល្លនដ៉ុល្លា រ ថ្នមូលនិធិ
សរ៉ុបពនេះ នងឹគាំប្ទដល់រាជរដ្ឋា ភ្ិបាលកមព៉ុជាកន៉ុងការកសាងប្បេ័នធស៉ុខាភ្បិាលខដលមានភាេធន់ និងព្ាីយតបពៅតាមប្មូ
វការ  ពដីមបធីាន្ទថាប្បជាជនខដលងាយរងពប្គេះកន៉ុងតាំបន់ពគលពៅពៅខតបនតទទួលបាននូវពសវាស៉ុែភាេផ្ាូវពភ្ទ ស៉ុែភាេ
បនតេូជ ស៉ុែភាេមាតានងិទារក (SRMNH) ប្បកបពដ្ឋយគ៉ុណភាេ នងិេ័ត៌ាមានចាំបាច់កន៉ុងអាំឡ៉ុងពេលរាតតាតថ្នជាំង ឺ      
កូវដី-១៩ ។ 
 
ពៅទូទាាំងេភិ្េពល្លក ការរាតតាតថ្នជាំងកូឺវដី-១៩ ជាទូពៅបានរ ាំខានដល់ការទទួលបានពសវាស៉ុែភាេសាំខាន់ៗ រមួមាន 
SRMNH និង ពសវាសពហ្វងាគ េះបន្ទា ន់ខផ្នកសមភេនិងការខងទាាំទារកពទីបនងឹពកីត (EmONC) ខដលប្តូវបានចត់ទ៉ុកថាកតាត
ចាំបាច់មានសារៈសាំខាន់កន៉ុងការជួយសពហ្វងាគ េះជីវតិហ្វសតីនិងទារក សូមបខីតប្បពទសកមព៉ុជាក៏ចត់ទ៉ុកពសវាទាាំងពន្ទេះមានសារៈ
សាំខាន់ណ្តស់។ ការរាតតាតថ្នជាំងកូឺវដី-១៩ បានប េះពល់ដល់ការបនតផ្តល់ពសវាស៉ុែភាេ SRMNH សាំខាន់ៗទាាំងអស់ 
និងការពប្បីប្បាស់ពសវាកមមទាាំងពន្ទេះ។ វាក៏បានប េះពល់ដល់ការផ្តួចពផ្តមីអភ្ិវឌ្ឍន៍សមតែភាេអនកផ្តល់ពសវាស៉ុខាភ្ិបាល       
ជាេិពសសសកមមភាេកសាងជាំន្ទញពដ្ឋយផ្ទា ល់ ពដមីបធីាន្ទបាននូវគ៉ុណភាេថ្នការផ្តល់ពសវាស៉ុែភាេទាាំងអស់។  ការពកីន
ពឡងីថ្នអាំពេហី្ងិាពលីហ្វសតកីន៉ុងអាំឡ៉ុងពេលជាំងឺរាតតាតគឺជា កងវល់បន្ទា ន់មយួពទៀត  ខដលមានការរកព ញីកាន់ខតពប្ចីន
ពឡងីខដលថាជនរងពប្គេះថ្នអាំពេីហ្ងិាកាំេ៉ុងខសវងរកការគាំប្ទតាមប្បេ័នធអ៉ុីនធណិឺតពប្ចនីជាងពេលម៉ុនៗ។ ពលសីេីពនេះ    
ឱកាសសប្មាប់យ៉ុវជនកន៉ុងការទទួលបានេ័ត៌ាមានចាំបាច់ SRMNH ប្តូវបានកប្មិតពដ្ឋយការផ្ទា កការសកិាពដ្ឋយផ្ទា ល់ពៅ
តាមសាល្លពរៀន។ ជាំងឺរាតតាតខដលមនិធាា ប់មានេមី៉ុនមក  បានគូសបញ្ជា ក់េកីារេិតដលថា  ជាំងឺ្ាងខដលកាំេ៉ុងពកីតពឡងី
ពនេះ  ពធវឱីយវសិមភាេខដលមានប្សាប់កាន់ខតធៃន់ធៃរពឡងីកន៉ុងចាំពណ្តមប្បជាជនខដលងាយរងពប្គេះ។ ពហ្យីតប្មូវឱយមានវធិី
សាហ្វសតេប្ងងឹប្បេ័នធស៉ុខាភ្ិបាលសមាហ្រណកមម ពដីមបអីាចស ូប្ទាាំនឹងពរាគរាតតាតខដលកាំេ៉ុងបនតពកីតមាន និងពប្តៀមែាួន
ឱយកាន់ខតប្បពសីរពឡងីសប្មាប់ពប្គេះមហ្នតរាយន្ទពេលខាងម៉ុែ។ 
      
ជាមួយភាេជាថ្ដគូពនេះ UNFPA ប្បចាំពៅកមព៉ុជា នឹងពធវីការយ ងជតិសនិតជាមួយប្កសួងរដ្ឋា ភ្បិាលសាំខាន់មយួចាំនួន            
រូមមាន ប្កសួងស៉ុខាភ្ិបាល ប្កសួងកចិចការន្ទរ ីនិងប្កសួងអប់រ ាំ យ៉ុវជន និងកីឡា ពផ្ទោ តជាសាំខាន់ពលី៖ 
 



 
 
 

  

 ពលីកកមពស់ពសវា EmONC ពៅកន៉ុងពែតតភាគឦសាន តាមរយៈការផ្តល់ឧបករណ៍សពហ្វងាគ េះជីវតិ នងិមពធោបាយ
បញ្ាូ នខដលមានដូចជា  រងយនតសពហ្វងាគ េះបន្ទា ន់ ជាពដីម។ 

 កសាងសមតែភាេអនកផ្តល់ពសវាស៉ុខាភ្ិបាល និងការពលកីកមពស់ការផ្ោល់ពសវា SRMNH សាំខាន់ៗតាមរយៈការ
េប្ងីកពវទិកាសិកាតាមរយៈពអឡចិប្តូនកិ នងិពសវាខងទាាំស៉ុែភាេេីចមាៃ យ។  

 ពធវីឱយកាន់ខតប្បពសីរពឡងីនូវលទធភាេទទលួបានេ័ត៌ាមានចាំបាច់ និងពសវា SRMNH សប្មាប់ប្បជាជនងាយរង
ពប្គេះរមួទាាំង យ៉ុវជន នងិ ជនរងពប្គេះពដ្ឋយសារអាំពេហី្ងិាខផ្ាកពលីពយនឌ័្រ តាមរយៈការពប្បីប្បាស់ពវទកិា             
ឌ្ីជីងលនវាន៉ុវតត។   

      
ឯកឧតតម  Mikami Masahiro ឯកអគគរាជទូតវសិាមញ្ញ និងពេញសមតែភាេរបស់ប្បពទសជប ៉ុនប្បចាំប្េេះរាជាណ្តចប្កកមព៉ុ
ជា មានប្បសាសន៍ថា “ការធាន្ទនូវលទធភាេទទួលបានជាសកលនូវពសវាខងទាាំស៉ុែភាេផ្ាូ វពភ្ទនិងស៉ុែភាេបនតេូជ និង
ការផ្តល់េ័ត៌ាមានសាំខាន់ៗ គឺជាកតាត ចាំបាច់សប្មាប់ការពរជីវតិ ពសចកតីថ្ងាងនូ រ និងស៉ុវតែិភាេរបស់ហ្វសតី ទារកពទីបនឹងពកីត និង
យ៉ុវជន ក៏ដូចជាពលីកកមពស់ស៉ុែ៉ុមាលភាេ និងស៉ុែភាេរបស់េួកពគ”។ ពល្លកឯកអគគរាជទូតបានបញ្ជា ក់ថា “រាជរដ្ឋា ភិ្បា
លជប ៉ុនពបតជាា គាំប្ទរាជរដ្ឋា ភិ្បាលកមព៉ុជាកន៉ុ ងការព្ាីយតបពៅនឹងវបិតតិថ្នជាំងឺកូវដី-១៩ និងការសាត រពឡីងវញិ។ ពយីងពជឿជាក់
យ ងម៉ុតមាាំថាការចូលរមួចាំខណករបស់ពយីងតាមរយៈ UNFPA នឹងមានផ្លជេះសាំខាន់និងប្បកបពដ្ឋយចីរភាេ ជាេិពសស
ពៅពលីប្បជាជនងាយរងពប្គេះ និងជប្មុញវឌ្ឍនភាេកន៉ុ ងការសពប្មចបានពគលពៅអភិ្វឌ្ឍន៍ប្បកបពដ្ឋយចីរភាេ ពគលពៅ
ទី៣ សតីេីស៉ុែភាេនិងស៉ុែមាលភាេសប្មាប់ទាាំងអស់គន     ពគលពៅទី ៥ សតីេីសមភាេពយនឌ័្រនិងេប្ងឹងភាេអងអ់ាច
របស់ហ្វសតីនិងពកមងហ្វសតី។” 
 
ពល្លក Golden Mulilo តាំណ្តងសតីទី UNFPA ប្បចាំពៅកមព៉ុជា មានប្បសាសន៍ថា “ ែា៉ុ ាំសូមខងាងអាំណរគ៉ុណយ ងប្ជាលពប្ៅ
ចាំពពេះប្បជាជននិងរាជរដ្ឋា ភិ្បាលជប ៉ុន សប្មាប់ការគាំប្ទទាន់ពេលនិងផ្តល់ជាំនយួសបប៉ុ រសធ៌ាមកន៉ុ ងការជួយពយីងរមួ
ចាំខណកកសាងប្បេ័នធស៉ុខាភិ្បាលខដលធន់និងព្ាីយតបកន៉ុ ងប្បពទសកមព៉ុជា  ពដីពមបីធាន្ទឱយបានថាប្បជាជនងាយរងពប្គេះ 
ជាេិពសសសហ្វសតី និងពកមងប្សី ទទួលបានពសវា SRMNH និងេ័ត៌ាមានចាំបាច់ប្បកបពដ្ឋយគ៉ុណភាេ កន៉ុ ងកាំឡ៉ុងពេលពរាគ
រាតតាតថ្នជាំងឺកូវដី-១៩ជាសកលខដលមិនធាា ប់មានេីម៉ុនមក។ ការរមួចាំខណកពនេះ នឹងអន៉ុញ្ជញ តឱយពយីងអាចពលីកកមពស់
បខនែមនូវពសវា EmONC ពដីមបីអាចសពហ្វងាគ េះជិវតិ និងខណន្ទាំនូវបពចចកវទិោឌី្ជីងលងមីៗសប្មាប់ការខងទាាំស៉ុែភាេ និងស៉ុែ
មាលភាេកាន់ខតប្បពសីរពឡីងជាយ៉ុទធសាហ្វសតពដីមបី “ការកសាងពឡីងវញិឱយកាន់ខតប្បពសីរពឡីង។” 
 
UNFPA គជឺា ទីភាន ក់ងារស៉ុែភាេផ្ាូវពភ្ទ និងស៉ុែភាេបនតេូជថ្នអងគការសហ្ប្បជាជាតិ ខដលធាន្ទថា ការមានថ្ផ្ាពពេះតាម
ប្បាថាន  ការសប្មាលកូនមានស៉ុវតែិភាេ ពហ្យីសកាត ន៉ុេលរបស់មន៉ុសសវយ័ពកមងប្គប់រូបប្តូវបានបាំពេញ។ UNFPA មាន
វតតមានពៅកន៉ុងប្បពទសកមព៉ុជាតាាំងេីឆ្ន ាំ ១៩៩៣ ពហ្យីបានគាំប្ទរាជរដ្ឋា ភ្បិាលកមព៉ុជាការេពនាឿនវឌ្ឍនភាេពឆ្ព េះពៅរកការ
សពប្មចបាននូវពគលពៅអភ្ិវឌ្ឍប្បកបពដ្ឋយចីរភាេ និងសននិសីទអនតរជាតសិតីេីប្បជាជននិងការអភ្ិវឌ្ឍ (ICPD)។ ពគល
ពៅរមួពន្ទេះគ ឺពដីមបសីពប្មចបាននូវការពប្បីប្បាស់ នងិការទទលួបានពសវានិងេ័ត៌ាមានចាំបាច់សតីេសី៉ុែភាេផ្ាូវពភ្ទ ស៉ុែភាេ
បនតេូជ និងសិទធិ និងកាត់បនែយមរណភាេមាតាជាសកល ខដលកាំេ៉ុងប្តូវបានអន៉ុវតតពគលការណ៍ខដលសពប្មចឱយបាន
កាំណត់កន៉ុងរពបៀបវារៈឆ្ន ាំ ២០៣០ ពដ្ឋយ “មនិទ៉ុកនរណ្តមាន ក់ពចលពឡយី” និង “ឈានដល់ទតីាាំងឆ្ៃ យបាំផ្៉ុតម៉ុនពគ” ។ 
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