e-Shoqëri.mk:

Rezistenca Kibernetike
për Liri dhe Siguri
Hotel Meriot, Shkup (Maqedonia e Veriut)

Agjenda 06 - 07.12.2022
06.12.2022 e martë
09:30 - 10:00

Regjistrimi i pjesëmarrësve

10:00 - 10:45

Mirëseardhje dhe sesioni i hapjes
Folësit do të ofrojnë këndvështrimin dhe vlerësimin e tyre për zhvillimin e komuniteteve të
qëndrueshme kibernetike për të garantuar respektimin e lirisë dhe sigurisë në epokën digjitale.
Ky sesion do të ofrojë një bazë të fortë për diskutime të mëtejshme të fokusuara në kërcënimet e
mundshme për liritë, sigurinë dhe të drejtat e njeriut në internet që i pengojnë aktorët e ndryshëm të
përmbushin rolet e tyre dhe të lundrojnë efektivisht në internet.

Folës:

David Geer, Shefi i Delegacionit të BE-së
Dirk Jan Kop, Ambasador i Mbretërisë së Holandës në Maqedoninë e Veriut
Sllavica Gërkovska, Zëvendës-kryeministre e ngarkuar për politikat për qeverisje të mirë
(online)

Matthew Lawson, Ambasador i Mbretërisë së Bashkuar në Maqedoninë e Veriut
Bardhyl Jashari, Drejtor Ekzekutiv, Fondacioni Metamorfozis
Moderatore: Milla Josifovska Danillovska

10:45 - 12:00

Observatori i Agjendës Digjitale – Ku është Ballkani Perëndimor tani?
Digjitalizimi në të gjitha sferat dhe për të gjitha grupet shoqërore, pa përjashtim, është një mekanizëm
efektiv për përmirësimin e mirëqenies së qytetarëve. Kjo nënkupton përmirësimin e punës digjitale
dhe efikasitet më të madh të institucioneve, organizatave dhe subjekteve të tjera shoqërore siç
parashikohet me Agjendën Digjitale të BE-së për Ballkanin Perëndimor të miratuar nga të gjashtë
vendet e Ballkanit Perëndimor në vitin 2018 në Sofje. Ky sesion do të mbulojë statusin dhe progresin
e zbatimit të Agjendës Digjitale në vendet e Ballkanit Perëndimor dhe do të diskutojë se si të
vazhdohet me reformat.

Folës:

Snezana Nikçeviq, OJQ 35mm (Mali i Zi)
Ariana Gjuli, Open Data Kosovo (Kosovë*)
Aldo Merkoçi, Lëvizja MJAFT (Shqipëri)
Predrag Topiç, Bridges&Creations / DX Lab (Serbi)
Kristina Mand, Akademia për Qeverisje Elektronike (Estoni) (online)
Moderatore: Milla Josifovska Danillovska
* Ky përcaktim është pa paragjykim ndaj qëndrimeve mbi statusin dhe është në përputhje me Rezolutën 1244/1999 të Këshillit të Sigurimit të KB-ve dhe Opinionin e GJND-së për shpalljen e pavarësisë së Kosovës.

06.12.2022 e martë
12:00 - 12:30

Pushimi i kafes

12:30 - 12:45

Fjalim i shkurtër frymëzues - “Gratë në hapësirën kibernetike:
Plotësimi i hendekut gjinor te profesionistët e sigurisë kibernetike”
Si të inkurajojmë, mbështesim dhe promovojmë pjesëmarrjen e grave në fushën e sigurisë
kibernetike, duke i aftësuar, duke u mësuar aftësi shtesë dhe duke i rikualifikuar vajzat dhe gratë
drejt arsimit dhe profesioneve të sigurisë kibernetike.

Ljubica Pendarovska, 50 femrat më me ndikim të “Cybersec Europe”

12:45-14:15

Cyber-security and Human rights in the Western Balkans
This session will provide an overview on existing cybersecurity capacities in relation to specific
rights – the rights to privacy, freedom of expression, freedom of assembly and association
and anti-discrimination – in the countries of the Western Balkans. The panelists will offer
recommendations for inclusion of human rights standards in cybersecurity governance and
for better implementation of cybersecurity norms within the human rights frameworks of the
Western Balkans region.
Speakers:

Laylo Merali, Qendra për Qeverisjen e Sektorit të Sigurisë DCAF, Gjenevë (TBC)
Aleksandar Acev, Qendra Kombëtare për Reagim ndaj Incidenteve Kompjuterike, Agjencia
për Komunikime Elektronike
Megi Reçi, Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim (Shqipëri) (online)
Svetllana Nikolloska, Profesoreshë në Fakultetin e Sigurisë në Universitetin
“Shën Klimenti i Ohrit” - Manastir
hvale vale, Shoqata për Komunikim Progresiv (online)
Moderator: Marijana Janceska

14:15-15:15

Drekë
e-Shoqëria në media (Vendndodhja: TV 21)

21:30 - 22:30

Manipulimi i së vërtetës - Narrativet e dezinformimit në mbështetje të
luftës
Diskutim në panel me përfaqësues nga rajoni dhe Maqedonia e Veriut.
Speakers:

Katerina Sinadinovska, Këshilli për Etikë në Media i Maqedonisë (TBC)
Vlladimir Petreski, Vërtetmatësi

* Ky përcaktim është pa paragjykim ndaj qëndrimeve mbi statusin dhe është në përputhje me Rezolutën 1244/1999 të Këshillit të Sigurimit të KB-ve dhe Opinionin e GJND-së për shpalljen e pavarësisë së Kosovës.

07.12.2022 (e mërkurë)
09:30 - 10:00

Regjistrimi i pjesëmarrësve

10:00 - 11:00

Privatësia ka rëndësi: Mbikëqyrja dhe përpunimi i të dhënave
biometrike
Ky sesion do të ofrojë një platformë për diskutim qëllimor mbi çështjet e mëposhtme: A është
mbikëqyrja masive një mjet i domosdoshëm për të luftuar krimin apo ka alternativa të tjera, më
pak invazive? A mund ta përballojë shoqëria demokratike mbikëqyrjen e vazhdueshme masive?
Kush i kontrollon kontrollorët e të dhënave biometrike?
Folës:

Еlla Jakubowska, Iniciativa Evropiane për të Drejtat Digjitale (Belgjikë) (online)
Ana Toskiç Cvetinoviç, Partnerët Serbi (Serbi)
Igor Kuzevski, Ekspert për mbrojtjen e të dhënave personale (Maqedonia e Veriut)
Moderatore: Marijana Jançeska

11:00 – 12:30

Zbatimi i Ligjit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale: praktikat e mira,
sfidat dhe hapat e ardhshëm
Ligji për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, i cili është një përshtatje e Rregullores së
Përgjithshme Evropiane për Mbrojtjen e të Dhënave Personale (GDPR) u miratua në shkurt të
vitit 2020. Çfarë ka ndryshuar që atëherë? Cilat janë sfidat më të mëdha për respektimin e ligjit
dhe si përballen kontrollorët e të dhënave me këto sfida? Çfarë mund të bëjmë të gjithë ne për
t’i mbajtur personale të dhënat tona personale?
Folës:

Manuella Stanoevska Stoillkovska, Agjencia për Mbrojtjen e të Dhënave Personale
Arben Gudaçi, Shoqata e Juristëve të Rinj të Maqedonisë
Emilia Angellovska, MASIT – Oda Ekonomike e TIK-ut
Elena Stojanovska, Eksperte për mbrojtjen e të dhënave personale
Moderatore: Vesna Radinovska

12:30 – 13:00

Pushimi i kafes

13:00 – 13:15

Fjalim i shkurtër frymëzues - Efektet e dezinformimit dhe ndikimet e
huaja malinje në demokracinë e Maqedonisë së Veriut
Çfarë duan që ju të mbani mend dhe të filloni të besoni si rezultat i përpjekjeve të tyre
dezinformuese dhe propaganduese: Narrativet pas rrjedhës së përditshme të dezinformatave.

Meri Jordanovska, Truthmeter

* Ky përcaktim është pa paragjykim ndaj qëndrimeve mbi statusin dhe është në përputhje me Rezolutën 1244/1999 të Këshillit të Sigurimit të KB-ve dhe Opinionin e GJND-së për shpalljen e pavarësisë së Kosovës.

07.12.2022 Wednesday
13:15 - 14:30

Kërcënimet e sigurisë për demokracinë dhe përpjekjet evropiane në
luftën kundër dezinformimit
Ky sesion do të ketë formatin e diskutimit në panel me përfaqësues të mediave sociale,
institucioneve evropiane dhe verifikuesve të fakteve nga Ballkani Perëndimor, mbi temat që
lidhen me atë se si dezinformimi mund të ndikojë në demokracinë në rajon dhe Evropë.
Folës:

Dr. Jasna Jelishiq, Shefe e Task Forcës për Ballkanin Perëndimor në Shërbimin Evropian të
Veprimit të Jashtëm (European External Action Service) (online)
Patris Pustina, Faktoje (Shqipëri)
Darko Bërkan, “Pse jo” (Why Not) (Bosnjë dhe Hercegovinë)
Fitim Gashi, Sbunker (Kosovë*)
Jelena Berkoviq, Faktograf (Kroaci) (online)
Moderator: Filip Stojanovski

14:30 – 14:45

Mbyllja e konferencës

14:45 - 15:30

Drekë

Sesioni i të rinjve i e-Shoqëri
Vendndodhja: Kinemateka e Maqedonisë së Veriut

16:15 - 16:45

Regjistrimi i pjesëmarrësve

16:45 – 17:00

Fjalimi i hapjes
Andrew Brand, Shef i programeve në Ambasadën Britanike në Shkup (TBC)

17:00 - 18:30

Shfaqja e filmit: “Motrat” nga Dina Duma

18:30 – 19:30

Diskutim në panel: Ngacmimi kibernetik, Pasojat në jetën reale
Dina Duma, Regjisorja e filmit “Motrat”
Radmila Zhivanoviq, Psikologe
Moderator: Goshe Nikollov, Gazetari, Agjenci e lajmeve “Meta”

Konferenca e e-Shoqëri.mk organizohet nga Fondacioni për Internet dhe Shoqëri - “Metamorfozis” në sinergji me projektet “Rritja e Pjesëmarrjes Qytetare në Agjendën Digjitale - ICEDA” i
financuar nga Bashkimi Evropian, “Qendra Kundër Dezinformimit e Ballkanit Perëndimor” i financuar nga Ministria e Punëve të Jashtme e Mbretërisë së Holandës, “Promovimi i Qasjes në Lajme
të Besueshme për të Luftuar Dezinformimin” i financuar nga Fondi Kombëtar për Demokraci (National Endowment for Democracy) dhe “Qeverisja e Mirë me Sigurinë Kibernetike në Ballkanin
Perëndimor” i zbatuar nga DCAF – Qendra e Gjenevës për Qeverisjen e Sektorit të Sigurisë dhe i financuar nga Ministria e Punëve të Jashtme, Komonuelthit dhe Zhvillimit e Qeverisë së
Mbretërisë së Bashkuar. Pikëpamjet e shprehura gjatë konferencës nuk i pasqyrojnë domosdoshmërisht pikëpamjet e donatorëve.
* Ky përcaktim është pa paragjykim ndaj qëndrimeve mbi statusin dhe është në përputhje me Rezolutën 1244/1999 të Këshillit të Sigurimit të KB-ve dhe Opinionin e GJND-së për shpalljen e pavarësisë së Kosovës.

