е-Општество.мк:

Кибер отпорност за
слобода и безбедност
Хотел Мериот, Скопје (Северна Македонија)

Aгенда 06 - 07.12.2022
06.12.2022 Вторник
09:30 - 10:00

Регистрација на учесници

10:00 - 10:45

Отворање на конференцијата
Говорниците ќе ја понудат својата перспектива и проценка за поттикнување на кибер отпорни
заедници со цел да се обезбеди почитување на слободата и безбедноста во дигиталната ера. Оваа
сесија ќе обезбеди цврста основа за понатамошни дискусии фокусирани на потенцијалните закани
за слободите, безбедноста и човековите права на Интернет кои ги спречуваат различните актери да
ги исполнуваат улогите и ефективно да го употребуваат интернет просторот.

Говорници:

Дејвид Гир, амбасадор на ЕУ делегација
Дирк Јан Коп, амбасадор на Кралството Холандија во Северна Македонија
Славица Грковска, Заменик на Претседателот на Владата задолжена за политики за
добро владеење (онлајн)
Метју Лосон, Амбасадор на Обединетото Кралство во Северна Македонија
Бардил Јашари, извршен директор, Фондација Метаморфозис
Модератор: Мила Јосифовска Даниловска

10:45 - 12:00

Опсерваторија за Дигитална агенда – Каде е моментално Западен Балкан?
Дигитализацијата во сите сфери и за сите општествени групи, без исклучок, е ефикасен механизам
за подобрување на благосостојбата на граѓаните. Ова значи подобрување на дигиталната работа и
поголема ефикасност на институциите, организациите и другите општествени субјекти како што е
предвидено со Дигиталната агенда на ЕУ за Западен Балкан усвоена од сите шест земји од Западен
Балкан во 2018 година во Софија. На оваа сесија ќе се дискутира за статусот и напредокот на
спроведувањето на Дигиталната агенда во земјите од Западен Балкан и за тоа како да се продолжи
со реформите.

Говорници:

Снежана Никчевиќ, НВО 35 мм (Црна Гора)
Ариана Ѓули, Отворени податоци Косово (Косово*)
Алдо Меркочи, Движење „МЈАФТ“ (Албанија)
Предраг Топиќ, Мостови&Креации / DX Лаб (Србија)
Кристина Манд, Академија за е-Владеење (Естонија) (online)
Модератор: Мила Јосифовска Даниловска
*Оваа ознака е без предрасуди кон позициите за статусот и е во согласност со UNSCR 1244 и Мислењето на МСП за Декларацијата за независност на Косово.

06.12.2022 Вторник
12:00 - 12:30

Кафе пауза

12:30 - 12:45

Инспиративен говор - „Жените во кибер просторот: Пополнување
на родовиот јаз на професионалците за кибер безбедност“
Како да се поттикне, поддржи и промовира учеството на жените во областа на кибер
безбедноста, преку усовршување и преквалификување на девојките и жените кон
образованието и професиите за кибер безбедност.

Љубица Пендаровска, Cybersec Europe Top50 Women Influencer

12:45-14:15

Кибер безбедноста и човековите права во Западен Балкан
Оваа сесија ќе послужи како преглед на постоечките капацитети за кибер безбедност во
однос на специфичните права како што се правата на приватност, слободата на изразување,
слободата на собирање и здружување и антидискриминација во земјите од Западен
Балкан. Говорниците ќе понудат препораки за вклучување на стандардите за човекови
права во управувањето со кибер безбедноста и за подобра имплементација на нормите за
кибер безбедност во рамките на човековите права на регионот на Западен Балкан.
Говорници:

Лaјло Мерали, Женевски центар за управување со безбедносниот сектор - DCAF (TBC)
Александар Ацев, Национален центар за одговор на компјутерски инциденти MKDCIRT, Агенција за електронски комуникации
Меги Речи, Институт за демократија и медијација (Албанија) (online)
Светлана Николоска, професор на Факултетот за безбедност при
Универзитетот „Св. Климент Охридски“-Битола
hvale vale, Association for Progressive Communication (online)
Модератор: Маријана Јанческа

14:15-15:15

Ручек
Е-Општество во медиумскиот простор (Локација: ТВ 21)

21:30 - 22:30

Манипулирање со вистината - дезинформациски наративи за
поддршка на војната
Панел дискусија со претставници од регионот и Северна Македонија.
Говорници:

Катерина Синадиновска, Совет за етика во медиумите во Македонија
Владимир Петрески, Вистиномер
*Оваа ознака е без предрасуди кон позициите за статусот и е во согласност со UNSCR 1244 и Мислењето на МСП за Декларацијата за независност на Косово.

07.12.2022 Среда
09:30 - 10:00

Регистрација на учесници

10:00 - 11:00

Прашања за приватност: Надзор и биометриска обработка на
податоци
Оваа сесија ќе послужи како платформа за насочена дискусија за следните прашања: Дали
масовниот надзор е неопходна алатка за борба против криминалот или има други, помалку
инвазивни алтернативи? Дали демократското општество може да издржи постојан масовен
надзор? Кој ги контролира контролорите на биометриски податоци?
Говорници:

Ела Јакубовска, Европска иницијатива за дигитални права (Белгија) (онлајн)
Ана Тоскиќ Цветиновиќ, Партнери Србија (Србија)
Игор Кузевски, експерт за заштита на лични податоци (Северна Македонија)
Модератор: Маријана Јанческа

11:00 – 12:30

Спроведување на Законот за заштита на лични податоци: добри
практики, предизвици и идни чекори
Законот за заштита на личните податоци кој е адаптација на Европската општа регулатива
за заштита на податоците (GDPR) беше донесен во февруари 2020 година. Што се смени
од тогаш? Кои се најголемите предизвици за усогласување со законот и како контролорите
на податоци се соочуваат со овие предизвици? Што можеме сите да направиме за личните
податоци да останат лични?
Speakers:

Мануела Станоевска Стоилковска, Агенција за заштита на личните податоци
Арбен Гудачи, Здружение на млади правници на Македонија
Емилија Ангеловска, МАСИТ – Стопанска комора за ИКТ
Елена Стојановска, експерт за заштита на лични податоци
Модератор: Весна Радиновска

12:30 – 13:00

Кафе пауза

13:00 – 13:15

Инспиративен говор - Ефектите од дезинформациите
и странските малигни влијанија врз демократијата на
Северна Македонија
Што сакаат да запомните и во што да почнете да верувате како резултат на
нивните дезинформации и пропагандни напори: Наративите зад секојдневниот
проток на дезинформации.

Мери Јордановска, Вистиномер
*Оваа ознака е без предрасуди кон позициите за статусот и е во согласност со UNSCR 1244 и Мислењето на МСП за Декларацијата за независност на Косово.

07.12.2022 Среда
13:15 - 14:30

Безбедносни закани за демократијата и европските напори во
борбата против дезинформациите
Сесијата ќе биде во формат на панел дискусија со претставници на социјалните медиуми,
европските институции и проверувачи на факти од Западен Балкан, на теми поврзани со
тоа како дезинформациите можат да влијаат на демократијата во регионот и Европа.
Говорници:

Д-р Јасна Јелишиќ, Шеф на Работната група за Западен Балкан во Европската
служба за надворешно дејствување (online)
Патрис Пустина, Faktoje (Албанија)
Дарко Бркан, Зашто не (Босна и Херцеговина)
Фитим Гаши, Sbunker(Косово*)
Јелена Берковиќ, Фактограф (Хрватска) (online)
Модератор: Филип Стојановски

14:30 – 14:45

Затворање на конференцијата

14:45 - 15:30

Ручек

Младинска сесија на е-Општество
Локација: Кинотека на Северна Македонија

16:15 – 16:45

Регистрација на учесници

16:45 – 17:00

Поздравен говор
Ендру Бренд, Шеф на програми во Обединетото Кралство во Северна Македонија (TBC)

17:00 - 18:30

Прикажување на филм: „Сестри“ од Дина Дума

18:30 – 19:30

Панел дискусија: Кибер малтретирање, последици во
реалниот живот
Дина Дума, режисерка на „Сестри“
Радмила Живановиќ, психолог
Модератор: Гоше Николов, новинар, Мета.мк Новинска агенција

Конференцијата e-Oпштество ја организира Метаморфозис Фондација за интернет и општество во синергија со проектите „Зголемување на граѓанското учество во дигиталната агенда
- ИЦЕДА“ финансиран од Европската Унија, „Центар против дезинформации на Западен Балкан“ финансиран од Министерството за надворешни работи на Кралството Холандија,
„Промовирање на пристап до веродостојни вести за борба против дезинформации“ финансиран од Националниот фонд за демократија и „Добро владеење со кибер безбедноста на
Западен Балкан“ имплементиран од DCAF – Женевски центар за управување со безбедносниот сектор и финансиран од Канцеларијата за надворешни работи, Комонвелт и развој на
Владата на ОК. Ставовите изразени за време на конференцијата не мора да ги одразуваат ставовите на донаторите.
*Оваа ознака е без предрасуди кон позициите за статусот и е во согласност со UNSCR 1244 и Мислењето на МСП за Декларацијата за независност на Косово.

