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Kanë kaluar më se pesë vjet prejse zyra jonë u bart nga Vjena në Beograd. Po ashtu kemi hapur 
fi lialet tona në Sarajevë, Shkup, Tiranë dhe Prishtinë, me qëllim që të forcojmë bashkëpunimin 
tonë në terren dhe të bashkëpunojmë më për së afërmi me vendet partnere. 

Me këto aranzhime tashmë të kryera, ne mund të marrim qasje rajonale dhe gjithëpërfshirëse 
për të adresuar nevojat që lindin në rajonin e Ballkanit Perëndimor, i cili ka përjetuar ndryshime 
rrënjësore gjatë dekadës së fundit. Unë e kam vizituar këtë rajon disa herë gjatë të nëntëdhjetave 
të vonshme për asistencë për rindërtim. Pas dhjetë vjetësh mungese, u caktova me detyrë në 
Beograd dhe isha tej mase i mahnitur të shihja zhvillimet që ishin bërë në mbarë rajonin. 

Megjithëkëtë, rajoni ende ka një varg çështjesh të cilat duhet të adresohen, do të thotë, probleme 
politike, ekonomike, të zhvendosur, pakica kombëtare, degradim të mjedisit, etj. 

Stabiliteti dhe zhvillimi i Ballkanit Perëndimor ka ndikim të madh në bashkësinë ndërkombëtare 
si tërësi. Andaj besoj se Japonia, me neutralitetin e vet dhe përvojat e ngjeshura për asistencë 
zhvillimore në shumë vende, mund të luajë një rol shumë të rëndësishëm në trajtimin e këtyre 
çështjeve të ndryshme dhe mund t’i kontribuojë edhe më tej stabilitetit dhe zhvillimit të këtij rajoni. 

Satoru Kurosawa
Përfaqësues Rezident 
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Fëmijë në Shkollën Fillore 21 Marsi të 
ndërtuar (Bosnje dhe Hercegovinë, NG)

Ceremonia e pranim dorëzimit të 
donacionit të pajisjeve mjekësore për 
ekzaminim dhe parandalim të kancerit të 
gjirit (Serbi, NG)

Pajisje të dhuruara mjekësore për 
përmirësimin e pajisjeve mjekësore në 
spitalin rajonal të jugut dhe spitalin e 
qarkut (Shqipëri, NG)

E themeluar zyrtarisht në tetor të vitit 2006 në Be-
ograd, Zyra e JICA për Ballkanin tash mbulon Sh-
qipërinë, Bosnjën e Hercegovinën, Kosovën, Maqe-
doninë, Malin e Zi dhe Serbinë. 

Është e rëndësishme të theksohet se JICA veçse 
kishte fi lluar të mbështeste këtë rajon që nga vitet 
e shtatëdhjeta për zhvillimin e burimeve njerëzore. 
Pas kolapsit të Republikës Socialiste Federale të 
Jugosllavisë në mesin e të nëntëdhjetave, JICA 
kryesisht përqendrohej në asistencën humanitare 
emergjente, duke pasur në konsideratë politikat 
diplomatike japoneze. Me të përfunduar të kësaj faze 
emergjente, JICA gradualisht orientoi mbështetjen e 
vet drejt projekteve që kishin të bënin me zhvillimin 
e rajonit. 

Në prill të vitit 2004, Qeveria e Japonisë organizoi 
Konferencën Ministrore mbi Konsolidimin e Paqes 
dhe Zhvillimin Ekonomik të Ballkanit Perëndimor. Kjo 

konferencë do të ishte pika fi llestare që do të sillte 
mbështetje kyçe për rajonin. Duke marrë në kon-
sideratë rekomandimet e Konferencës Ministrore, 
JICA fi lloi mbështetjen e saj duke kultivuar pajtimin 
kombëtar, duke mbështetur konceptet socio-etnik, 
duke mbështetur rritën ekonomike dhe duke inkura-
juar ruajtjen mjedisore, të gjitha me qëllim të arritjes 
së sigurisë njerëzore dhe zhvillimit të qëndrueshëm 
ekonomik. 

Qëllimi i paluhatshëm i JICA është të veprojë si urë 
lidhëse mes popullit të Japonisë dhe vendeve part-
nere të saj duke ndarë së bashku një varg njohurish 
dhe përvojash. 

Në rrugëtimin e saj të paepur drejt konsolidimit të 
paqes dhe kontributit për zhvillim ekonomik, JICA 
synon t’i përmbahet zotimit të vet duke ofruar asist-
encë aktive për rajonin.

Duke synuar konsolidimin e paqes, zhvillimin e sektorit 
privat dhe trajtimin e problemeve mjedisore në rajonin e 
Ballkanit Perëndimor



Zhvillimi i sektorit privat
Edhe nëse vendet e caktuara vazhdojnë të 
punojnë se bashku për të ndërmarrë një kalim 
të suksesshëm në një treg global, ekziston ende 
një spektër i gjerë i faktorëve për të marrë në 
konsideratë nëpër vendet e rajonit. Kur është fjala 
për konsolidimin e paqes dhe zhvillimin ekonomik, 
asgjë nuk është më esenciale se zhvillimi i sektorit 
privat, që është një kontribuues jetik për një kalim 
të suksesshëm të rajonit në një treg global. Si 
rrjedhojë, zhvillimi i ndërmarrjeve të vogla dhe të 
mesme (NVM), që ngërthen në vete ndërmarrësinë 
dhe promovimin e tregtisë dhe investimeve, 
është i rëndësisë parësore. Nga ky këndvështrim, 
JICA mbështet zhvillimin e burimeve njerëzore 
për promovimin e NVM-ve dhe ofron mbështetje 
për politikat për të rritur tregtinë dhe investimet. 
Vendet e rajonit të Ballkanit Perëndimor kanë 
një përparësi të ndërlidhjeve kur është fjala për 
standardet që kanë të bëjnë me burime njerëzore, 
përfshirë cilësinë e pajisjeve dhe institucione 
më të besueshme mbështetëse. Kështu, duke 
kultivuar frymën e bashkëpunimit krahas zhvillimit 
të sektorit privat në këtë rajon, JICA është e 
përgatitur të ofrojë mbështetje të shumanshme në 
përputhje me nevojat e veçanta të secilit shtet. 

Modernizimi i planprogrameve të informatikës (Bosnje dhe Hercegovinë, AT)

Konsolidimi i paqes
Marrëveshja e Paqes e Dejtonit u nënshkrua në nëntor të vitit 1995. Në vitin 1996, JICA fi lloi të ndihmonte Bosnjën 
dhe Hercegovinën duke dërguar këshilltarë për formulimin e projekteve dhe ekipe studimore për të identifi kuar nevojat 
zhvillimore. Deri më tash, JICA kryesisht ka ofruar mbështetje për ngritjen e kapaciteteve dhe zhvillimin e infrastrukturës 
në sektorë si arsim, bujqësi dhe përkujdesje shëndetësore, duke i kushtuar vëmendje ruajtjes së baraspeshës mes 
ndarjes së përfi timeve tek grupe të ndryshme etnike dhe duke kultivuar pajtimin mes popujve. Deri më sot, këto 
koncepte fi llestare janë ende duke u zgjeruar me projekte të reja në rajon të cilat synojnë zhvillimin socio-ekonomik dhe 
shërbejnë si një shtysë të re drejt konsolidimit të paqes, dhe secilës prej tyre në parim duhet qasur nga këndvështrimi 
i sigurisë njerëzore. 

Trajnim Kendo nga një 
vullnetar japonez (Serbi, AT)

Kurs i gjuhës japoneze i 
mbështetur nga një vullnetar 
japonez në Shkollën e Lartë 
Filologjike në Beograd (Serbi, 
AT)

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

Instrumente muzikore 
të dhuruara Orkestrës 
Filharmonike në Beograd 
(Serbi, NG)

Program trajnues për teknologjinë 
projektuese në Japoni (Japoni, AT) 

Projekt për rehabilitimin urgjent të 
sistemit të furnizimit me ujë në Podgoricë 
(Mali i Zi, NG)

Mirëmbajtje ditore e autobusëve të 
dhuruar në Sarajevë (Bosnja dhe 
Hercegovina, GA)

NG: Ndihmë me grante, AT: Asistencë teknikeShkollë e mesme në Mostar Shkollë e mesme në Bjelinë Shkollë e mesme e lartë në Sarajevë

Projekt për zhvillim të kapaciteteve të projektimeve bazike 
shtetërore digjitale (Serbi, AT)

Autobus i dhuruar në rrugët e qytetit të Beogradit (Serbi, GA)

Trajtimi i problemeve 
mjedisore 
Krahas mbështetjes me asistencën e nevojshme 
për zhvillim ekonomik, JICA po ashtu punon në 
trajtimin e çështjeve aktuale mjedisore. Megjithatë, 
çështje të tilla aq esenciale dhe të përhapura gjerë 
e gjatë nuk mund të zgjidhen vetëm nga një vend. 
Politikat mjedisore duhet të merren parasysh kur të 
ofrohet asistenca dhe duhet të ndërmerren masa 
rajonale gjithëpërfshirëse në përputhje me gjendjen 
në secilin vend. 

Projekt për ndërtimin e gypave për heqjen e sulfurit nga gazrat 
e liruara në atmosferë nga termocentrali Nikola Tesla (Serbi, 
kredi nga ODA)

Vetura të dhuruara për emergjencë për 
përmirësimin e pajisjeve mjekësore të 
qendrave emergjente në nivel rajonal 
(Shqipëri, NG)

Përurimi i Monumentit Memorial për 
Projektin e Menaxhimit të Mbeturinave të 
Ngurta në Prizren (Kosovë, AT)

Salla qendrore e hidrocentralit për 
prodhimin e rrymës në Bajna Bashtë 
(Serbi, NG)

JICA është përgjegjëse për implementimin e ndihmës bilaterale të Asistencës Zyrtare për Zhvillim 
të Japonisë ODA përmes bashkëpunimit teknik, kredive nga ODA dhe ndihmës me grante.

Meqë JICA është një agjenci qeveritare e përqendruar në bashkëpunim ndërkombëtar, ajo nuk 
favorizon asnjë grup etnik ose vend të caktuar në këtë rajon.

Me neutralitetin e karakterit të saj, JICA përqendrohet në tri fushat si më poshtë të shqetësimeve 
të përbashkëta në rajonin e Ballkanit Perëndimor: konsolidimin e paqes, zhvillimin e sektorit 
privat dhe trajtimin e problemeve mjedisore.
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