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*Qeveria e Japonisë njohu zyrtarisht Kosovën si vend i pavarur në 18 Mars 2008.

Agjensia Japoneze për Bashkëpunim Ndërkombëtar JICA

Themeluar zyrtarisht në Tetor 2006 në Beograd, 
Zyra e JICA-s për vendet e Ballkanit tani mbulon 
Shqipërinë, Bosnje-Hercegovinën, Kosovën, Maqe-
doninë, Malin e Zi dhe Serbinë.

Megjithatë, është e rëndësishme të theksohet, se 
JICA kishte fi lluar për të mbështetur këtë rajon, që 
nga viti 1970, për zhvillimin e burimeve njerëzore. 
Pas rënies së Republikës Socialiste Federative të 
Jugosllavisë, në mes të viteve 1990, JICA u fokusua 
kryesisht në ndihmë emergjente humanitare, duke 
marrë në konsideratë Politikat Diplomatike të Japon-
isë. Pasi kjo fazë fi llestare emergjente përfundoi, 
JICA e zhvendosi gradualisht mbështetjen e saj në 
drejtim të projekteve që synonin zhvillimin e rajonit.

Në Prill 2004, Qeveria e Japonisë organizoi Kon-
ferencën Ministrore për Konsolidimin e Paqes dhe 
Zhvillimit Ekonomik të Ballkanit Perëndimor. Kjo 

konferencë ishte pika e fi llimit që do të sillte më pas 
mbështetje të rëndësishme në rajon. Duke marrë 
parasysh rekomandimet e Konferencës Ministrore, 
JICA fi lloi ndihmën e saj duke promovuar pajtimin 
etnik, mbështetur kapitalet sociale e politike, risolli 
ne fokus rritjen ekonomike dhe nxitjen per ruajtjen 
e mjedisit, të gjitha këto në shërbim të objektivit për 
arritjen e sigurisë njerëzore dhe zhvillimin e qën-
drueshëm ekonomik.

Qëllimi i patundur JICA-s është të veprojë si një urë 
në mes të popullit të Japonisë dhe vendeve partnere 
për të ndarë së bashku një sërë dijesh dhe përvojash 
me vlerë.

Me vendosmërinë e saj të palëkundur drejt konsoli-
dimit të paqes dhe kontribuimit në zhvillimin ekono-
mik, JICA synon të mbajë zotimin e saj duke ofruar 
ndihmë aktive për rajonin.
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Më shumë se gjashte vjet kanë kaluar që nga zyra jonë u kalua nga Vjena në Beograd. Ne kemi hapur 
edhe degët e zyrës sonë në Sarajevë, Shkup, Tiranë dhe Prishtinë, në mënyrë që të forcojnë funksionimin 
tonë në terren dhe punojnë ngushtë së bashku me vendet partnere.

Me këto përshtatje tashmë të kryera, ne jemi në gjendje të ndërmarrim qasje rajonale dhe gjithëpërfshirëse, 
duke adresuar në këtë mënyrë nevojat në zhvillim të rajonit të Ballkanit Perëndimor, i cili ka përjetuar 
ndryshime të jashtëzakonshme gjatë dekadës së kaluar. Unë vetë kam vizituar këtë rajon disa herë në 
fund të viteve 1990 në kuadër të mbështëtjes për rindërtim. Pas 10 vitesh mungesë, unë u caktova në 
Beograd, dhe u impresionova jashtëzakonisht kur vetë deshmova zhvillimin që kishte ndodhur në të gjithë 
rajonin.

Sic edhe përmenda më parë, ky rajon ende ka një gamë të gjerë të çështjeve të ndryshme që duhet të 
adresohen, pra, problemet politike dhe ekonomike, zhvendosje popullsie, pakicat etnike, degradimi i 
mjedisit, etj

Stabiliteti dhe zhvillimi i Ballkanit Perëndimor ka një ndikim të madh në bashkësinë ndërkombëtare si 
tërësi. Prandaj, unë besoj se Japonia, me neutralitetin e saj dhe përvojë të madhe për ndihmë për zhvillim 
në shumë vende, mund të luajë një rol shumë të rëndësishëm në trajtimin e këtyre çështjeve të ndryshme 
dhe mund të kontribuojë më tej në stabilitetin dhe zhvillimin e këtij rajoni.

Satoru Kurosawa
Përfaqësues i Përhershem

Zyra e JICA për vendet e Ballkanit
黒澤　啓
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Fëmijë në shkollën fi llore të rindërtuar, 21. 
Marta (Bosnje dhe Hercegovinë, NG)

Ceremonia e Dorëzimit të pajisjeve 
mjekësore të dhuruara për Kontrollin dhe 
Parandalimin e Kancerit të Gjirit (Serbi, 
NG)

Pajisje Mjekësore të dhuruara në Projektin 
për Përmirësimin e Pajisjeve Mjekësore të 
Spitaleve të Jugut (Shqipëri, NG)

Konsolidimi i Paqes, Zhvillimi i Sektorit Privat dhe 
Trajtimi i Problemeve Mjedisore, jane synimet per vendet 
e Ballkanit Perëndimor 



Zhvillimi i Sektorit Privat
Edhe në qoftë se kombet përkatëse vazhdojnë të 
punojnë së bashku për të ndërmarrë një tranzicion të 
suksesshëm në një treg global, ka një spektër të gjerë të 
faktorëve që duhen marrë në konsideratë midis vendeve 
të rajonit. Kur është fjala për konsolidimin e paqes dhe 
zhvillimin ekonomik, asgjë nuk është më thelbësore se 
zhvillimi i sektorit privat, i cili është një kontribues jetik 
për një tranzicion të suksesshëm të rajonit në një tregun 
global. Si rezultat i kësaj, zhvillimi i ndërmarrjeve të 
vogla dhe të mesme (SME), e cila përfshin sipërmarrjen 
dhe promovimin e tregtisë dhe investimeve, është i 
një rëndësie kryesore. Nga këto këndvështrime, JICA 
mbështet zhvillimin e burimeve njerëzore per nxitjen e 
SME-ve dhe ofron mbështetje me politika që shërbejnë 
për të rritur tregtinë dhe investimet. Vendet në rajonin 
e Ballkanit Perëndimor kanë një avantazh të qartë 
kur është fjala për standardet që lidhen me burimet 
njerëzore, duke përfshirë cilësinë e objekteve dhe 
institucione më të besueshme të mbështetjes. Kështu, 
duke mbajtur lart frymën e bashkëpunimit, së bashku 
me zhvillimin e sektorit privat në këtë rajon, JICA është 
e përgatitur për të ofruar ndihmë shumeplanëshe dhe të 
përshtatshme për nevojat e veçanta të secilit vend.

Modernizimi i kurrikulës informatike (Bosnje dhe Hercegovinë, AT)

Konsolidimi i Paqes
Marrëveshja e Paqes e Dejtonit u nënshkrua në nëntor 1995. Në vitin 1996, JICA fi lloi të mbështesë Bosnjën dhe 
Herzegovinën duke dërguar këshilltarë për formulimin e Projekteve dhe ekipe studimore për të identifi kuar nevojat e 
zhvillimit. Deri tani, JICA ka siguruar mbeshtetje për forcimin e kapaciteteve dhe zhvillimin e infrastrukturës në sektorë 
të tillë si, arsimi, bujqësia dhe kujdesi mjekësor, ndërsa i kushton vëmendje të vecantë mbajtjes së balancës për të 
ofruar përfi time të përbashkëta midis grupeve të ndryshme etnike dhe promovon pajtimin ndërmjet njerëzve. Deri më 
sot, këto koncepte fi llestare janë ende duke u zgjeruar për projekte të reja në këtë rajon, duke synuar zhvillimin social-
ekonomik dhe ripërtëritjen e nevojës së vazhdueshme drejt konsolidimit të paqes. Qëllimi është që seicila nga këto të 
trajtohet parimisht nga perspektiva e sigurisë njerëzore.

Stërvitje në artin e Kendo-s, 
nga një Vullnetar Japonez 
(Serbi, AT)

Orë mësimi e Japonishtes, e 
mbështetur nga një vullnetare 
japoneze, në shkollën e 
mesme fi liologjike në Beograd 
(Serbi, AT)

Projekti për ndërtimin e 
besimit në zhvillimin bujqësor 
në Srebrenicë (Bosnje dhe 
Hercegovinë, AT)

Instrumente muzikorë të 
dhuruara për Orkestrën 
Filharmonike të Beogradit 
(Serbi, NG)

Programi i Trajnimit përTeknologjitë e 
Hartogafi së, në Japoni (Japoni, AT)

Projekti për Rehabilitimin Urgjent të 
Sistemit të Ujësjellësit të Podgoricës (Mali 
i ZI, NG)

Mirëmbajtja ditore e autobusëve të 
dhuruar në Sarajevë (Bosnje dhe 
Hercegovinë, NG)

NG - Ndihme GRANT, AT - Asistence TeknikeShkollë e mesme në Mostar Shkollë e mesme ne Bijeljina Shkollë e mesme e pergjithshme në 
Sarajevë.

Projekti për Zhvillimin e Kapacitetit të Hartografi së Shtetërore 
Dixhitale Bazë (Serbi, AT)

Autobuz i dhuruar në qytetin e Beogradit (Serbi, NG)

Trajtimin e problemeve 
mjedisore
Së bashku me asistencën e nevojshme për zhvillimin 
ekonomik, JICA gjithashtu është duke punuar per trajtimin 
e problemeve të vazhdueshme të mjedisit.. Megjithatë, 
çështje të tilla esenciale dhe me spektër të gjerë si 
mjedisi. nuk mund të zgjidhen nga një shtet i vetëm. Për 
këtë arsye, Politikat Mjedisore duhet të merren parasysh 
kur i ofrohet mbështetje një vendi apo rajoni. Në këtë 
kuadër, masa rajonale gjithëpërfshirëse duhet të merren, 
në përputhje me situatat e çdo vendi.

Projekti për Ndërtimin e Impiantit të Desulfurizimit të Gazrave 
në Termocentralin “Nikola Tesla (Serbi, Kredi e Ndihmës Për 
Zhvillim)

Auto-Ambulance e dhuruar në Projektin 
për Përmirësimin e Pajisjeve Mjekësore 
të Urgjencave të Spitaleve Rajonalë 
(Shqipëri, NG)

Përurimi I Monumetit Memorial për 
Projektin për Manaxhimin e Mbetjeve të 
Ngurta në Prizren (Kosovë, AT)

Paneli qendror i kontrollit në 
hidrocentralin e Bajina Basta (Serbi, NG)

JICA është agjensia përgjegjëse për zbatimin e Ndihmës Zyrtare për Zhvillim (ODA), në mardhëniet 
dypalëshe të Japonisë me vendet e tjera, ndihme e cila konsiston në Bashkëpunimin Teknik, Kreditë 
e Ndihmës Zyrtare për Zhvillim dhe Ndihmën GRANT.

Duke qenë se JICA është një agjensi qeveritare e fokusuar në bashkëpunimin ndërkombëtar, ajo nuk 
favorizon asnjë grup të veçantë etnik ose vende specifi ke në këtë rajon.

Me këtë neutralitet të karakterit të saj, JICA fokusohet në tre fusha me interes të përbashkët në 
rajonin e Ballkanit Perëndimor: konsolidimi i Paqes, zhvillimin e sektorit privat dhe trajtimin e 
problemeve të Mjedisit.

1. JICA Brochure Balkan Offi ce / Albania - Albanian language - inside1. JICA Brochure Balkan Offi ce / Albania - Albanian language - inside


