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Поминаа повеќе од пет години откако нашата канцеларија се пресели од Виена во Белград. Исто 
така отворивме ограноци и во Сараево, Скопје, Тирана и Приштина со цел да го зајакнеме нашето 
поле на дејствување и да оствариме блиска соработка со нашите партнерски земји.

По завршувањето на ваквата реорганизација, веќе можеме да преминеме на регионални и се-
опфатни пристапи за соодветно третирање на растечките потреби на регионот на Западен Бал-
кан којшто доживеа неверојатни промени во изминатава деценија. И јас лично сум го посетил 
регионот неколку пати кон крајот на 1990-тите заради целите на обнова на истиот. По 10-годишно 
отсуство, бев назначен во Белград и бев многу изненаден во поглед на тоа како регионот се раз-
вивал. 

Морам да додадам дека овој регион треба да поработи уште на голем број на прашања, т.е. поли-
тички и економски проблеми, раселени лица, етнички малцинства, уништувањето на животната 
средина, итн. 

Стабилноста и развојот на Западен Балкан има големо влијание на целата меѓународна заедни-
ца. Затоа, верувам дека Јапонија, со својата неутралност и огромно искуство во пружање под-
дршка при развој на голем број на земји, може да одигра мошне важна улога во справување со 
овие разнолики проблеми и може дополнително да придонесе за стабилноста и развојот на овој 
регион.

Сатору Куросава
Регионален претставник

ЈАМС – Балканска канцеларија
黒澤　啓
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Босна и 
Херцеговина

Деца од изграденото Основно 
училиште “21 Марта“ (Босна и 
Херцеговина, ПГ)

Церемонија на примопредавање на 
донираната медицинска опрема за 
Скрининг и превенција на рак на дојка 
(Србија, ПГ) 

Донирана медицинска опрема за 
подобрување на медицинската 
опрема во јужната регионална и 
окружна болница (Албанија, ПГ)

Стремејќи се кон зајакнување на мирот, развој на 
приватниот сектор и справување со еколошки проблеми 
во регионот за Западен Балкан

Официјално основана во октомври 2006 година 
во Белград, ЈАМС – Канцеларијата за Балканот, 
сега ги покрива Албанија, Босна и Херцеговина, 
Косово, Македонија, Црна Гора и Србија.

Сепак, важно е да се напомене дека ЈАМС отпо-
чна со поддршка на овој регион уште во 1970-тите 
на полето на развој на човечки ресурси. По рас-
паѓањето на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија во средината на 1990-тите, 
ЈАМС главно се фокусираше на итна хуманитар-
на помош, применувајќи ги Јапонските дипломат-
ски политики. Откако се заврши оваа почетна 
итна фаза, ЈАМС почна постепено да се зафаќа 
со проекти кои се однесуваа на развој на реги-
онот.

Во април 2004, Јапонската Влада ја организира-
ше Министерската конференција за јакнење на 
мирот и економски развој на Западен Балкан. 

Оваа конференција претставува почетната точ-
ка која му донесе клучна поддршка на регионот. 
Земајќи ги во предвид препораките од Минис-
терската конференција, ЈАМС ја започна својата 
поддршка со промовирање на етничко помиру-
вање, поддршка на социо-политичките капитали 
потпомагање на економскиот раст и охрабру-
вање на зачувување на животната средина, се 
со цел – постигнување на безбедност на луѓето и 
одржлив економски развој.

Непоколебливата цел на ЈАМС е да изгради мост 
помеѓу Јапонскиот народ и народите на партнер-
ските земји преку споделување на знаења и ис-
куства.

Во својот истраен стремеж кон јакнење на мирот 
и придонес за економски развој, ЈАМС има на-
мера да се држи до своите определби преку пру-
жање на помош на регионот.



Развој на приватниот сектор
Дури и доколку засегнатите народи продолжат 
заеднички да работат во остварувањето на ус-
пешна транзиција кон глобалниот пазар, сепак 
постои широк спектар на фактори кои земјите 
од регионот треба да ги земат во предвид. Кога 
станува збор за јакнење на мирот, ништо друго 
не е поважно од развојот на приватниот сектор, 
кој преставува витален фактор за успешната 
транзиција на регионот кон глобалниот пазар. 
Како резултат на тоа, развојот на мали и сред-
ни претпријатија (МСП) што вклучува претпри-
емништво и промоција на трговијата и инвес-
тициите, е од клучно значење. Од оваа гледна 
точка, ЈАМС го поддржува развојот на човечки 
ресурси за промовирање на МСП и обезбеду-
ва поддршка за политиките за подобрување на 
трговијата и инвестициите. Земјите од регионот 
на Западен Балкан се во предност кога станува 
збор за стандарди за човечки ресурси, вклучи-
телно и квалитетот на капацитетите и институ-
циите за поддршка на истите. Така, при прене-
сувањето на духот на соработка со приватниот 
сектор во овој регион, ЈАМС е подготвена да 
понуди многустрана помош која одговара на 
потребите на секоја од засегнатите земји.

Модернизација на наставните програми по информатика (Босна и Хрецеговина, ТП)

Јакнење на мирот
Дејтонскиот мировен договор е потпишан во ноември 1995 година. Во 1996, ЈАМС за започна својата под-
дршка во Босна и Херцеговина со распоредување на Советници за формулирање на проекти и Студиски 
тимови со цел да се идентификуваат развојните потреби. До сега, ЈАМС во главно обезбедувала помош за 
развој на капацитетите и инфраструктурата во сектори како што се: образование, земјоделство и здравство, 
обрнувајќи огромно внимание на одржување на рамнотежа помеѓу споделените придобивки кај сите етнич-
ки групи и промовирајќи помирување помеѓу народите. Овие иницијални концепти и денес се применуваат 
на нови проекти во регионот заради целите на социо-економски развој и повторен стремеж кон јакнење на 
мирот, кон кои примарно треба да се пристапува од аспект на безбедноста на луѓето.

Тренинзи по Кендо кои ги 
држи јапонски доброволец 
(Србија, ТП)

Часови по јапонски во 
Белград со поддршка 
од еден доброволец од 
Јапонија, кои се одржуваат 
во Јазичната гимназија 
(Србија, ТП)

Проект за градење на 
доверба за земјоделски 
развој на Сребреница 
(Босна и Херцеговина, ТП)

Донирани музички 
инструменти на 
Белградскиот 
филхармониски оркестар 
(Србија, ПГ)

Програма за обука за технологија на 
мапирање во Јапонија (Јапонија, ТП)

Проект за итна рехабилитација 
на водонабдителниот систем во 
Подгорица (Црна Гора, ПГ)

Секојдневно одржување на 
донираните автобуси во Сараево 
(Босна и Херцеговина, ПГ)

Легенда: ТП – техничка помош, ПГ – помош во грантовиСредно училиште во Мостар Средно училиште во Бјелина Средно училиште во Сараево

Проект за развој на капацитети за дигитално мапирање 
на основната состојба (Србија, ТП)

Дониран автобус вози низ улиците на Белград 
(Србија, ПГ)

Справување 
со еколошки проблеми
Истовремено со помошта која е потребна за еко-
номски развој, ЈАМС работи и на справување 
со тековните еколошки проблеми. Но, ваквите 
суштествени и распространети проблеми не мо-
жат да бидат решени од земјите на поединечно 
ниво. При обезбедувањето на помош и поддрш-
ка, треба да се земат во предвид и еколошки-
те политики и исто така треба да се преземаат 
регионални сеопфатни мерки во согласност со 
ситуацијата во секоја од земјите.

Проект за изградба на оџак за десулфуризација на гасови 
за Термоелектраната Никола Тесла (Србија, ОПР заеми)

Донирано возило за брза помош 
за подобрување на медицинската 
опременост на регионалните центри 
за брза помош (Албанија, ПГ)

Инаугурација на меморијалниот 
споменик за Проектот за управување 
со цврст отпад во Призрен (Косово, 
ТП)

Централната командна просторија 
во хидроцентралата Бајина Башта 
(Србија, ПГ)

ЈАМС е одговорна за имплементација на билатералната помош на Јапонската ОПР 
(Официјална помош за развој) преку Техничка соработка, ОПР заеми и Помош во 
грантови.

Со оглед на тоа што ЈАМС е владина агенција фокусирана на меѓународна соработка, 
истата не фаворизира ниту една етничка група и ниту една од земјите во регионот.

Преку оваа особина на неутралност, ЈАМС се фокусира наследниве три приоритетни 
полиња во регионот на Западен Балкан: јакнење на мирот, развој на приватниот 
сектор и справување со еколошки проблеми.
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