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03.04.2023 (E hënë) | Vendi: TV 21

Koha Debat televiziv

20:00 - 21:00 Dezinformimi si kërcënim për sigurinë kibernetike
Diskutim në panel me përfaqësues nga rajoni dhe Maqedonia e Veriut lidhur 
me atë se si përhapja e dezinformatave mund të përbëjë kërcënim për sigurinë 
kibernetike në rajon. Diskutimi do të mbahet në kanalin TV21 në gjuhën shqipe.

Folës:
 ° Shkëlzen Osmani, Themelues i Platformës për verifikimin e fakteve 

hibrid.info (Kosovo)
 ° Bardhyl Jashari, Drejtor Ekzekutiv i Fondacionit për Internet dhe Shoqëri – 

Metamorfozis
 ° Klodiana Kapo, Drejtore ekzekutive e Faktoje (Shqipëri)

04.04.2023 (E martë) | Vendi: Hotel Meriot, Ballroom I

Koha Sesioni

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 avancimin e 
transformimit digjital duke vendosur në qendër nevojat e të gjithë qytetarëve, pa 
përjashtim. Ky sesion do të ofrojë një bazë të fortë për diskutime të mëtejshme 
të fokusuara në krijimin e një ekosistemi digjital të qëndrueshëm dhe rezistent, 
ku çdo qytetar mund të përdorë në mënyrë të sigurt, efikase dhe etike shërbimet 
publike elektronike dhe të lundrojë në internet.

Folës:
 ° David Geer, Ambasador i Bashkimit Evropian në Republikën e Maqedonisë së 

Veriut (TBC)
 ° Sllavica Gërkovska, Zëvendëskryeministre Përgjegjëse për Politikat për 

Qeverisje të Mirë, Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut 
 ° Azir Aliu, Ministri i Shoqërisë Informatike dhe Administratës në Maqedoninë 

e Veriut
 ° Bardhyl Jashari, Drejtor Ekzekutiv i Fondacionit për Internet dhe Shoqëri - 

Metamorfozis

Moderatore: Milla Josifovska Danillovska



10:45 – 11:00 Fjalim frymëzues 
“Roli i OSHC-ve në formësimin e politikave dhe shërbimeve elektronike”
Rast studimor nga Estonia si lidere në digjitalizim dhe si sektori qytetar luajti një 
rol kyç në proceset e formësimit të politikave dhe shërbimeve elektronike.

Folëse:
 ° Kristina Mänd, Eksperte e lartë për e-Demokraci, Akademia e Qeverisjes 

elektronike (Estoni)

11:00 – 12:00 Nga qytetarët për qytetarët - Kapërcimi i ndarjes digjitale
Ky sesion do të trajtojë përpjekjet dhe sfidat e qendrave mbështetëse të 
e-qeverisjes në Ballkanin Perëndimor për ofrimin e mbështetjes dhe fuqizimin 
e kategorive të ndryshme të qytetarëve për përdorimin efikas të shërbimeve 
elektronike publike në dispozicion dhe rritjen e edukimit të tyre digjital. 
Pjesëmarrës në këtë sesion janë organizata të shoqërisë civile nga rajoni i 
Ballkanit Perëndimor, të cilat do të diskutojnë përpjekjet e tyre në mbylljen e 
hendekut digjital në komunitetet e tyre dhe promovimin e përdorimit online të 
mekanizmave publikë në dispozicion.

Folës:
 ° Liljana Jonoski, Drejtore Ekzekutive, Koalicioni Rural 
 ° Debora Peci, Menaxhere e projekteve, Demokraci Plus (Kosovë) 
 ° Megi Tafaruci, Zhvilluese e projekteve, European Youth Association 

(Shqipëri)
 ° Natasha Lendjel, Drejtore Ekzekutive, SINHRO HUB (Serbi)
 ° Ivana Sreqkoviq, Menaxhere e Përgjithshme, Nest (Mali i Zi)

Moderatore: Milla Josifovska Danillovska

12:00 - 12:30 Pushimi i kafes

12:30 - 12:45 Fjalim frymëzues - “Aktivizmi online - Ways2Help”
Si mund të kontribuojë aktivizmi online për zgjidhjen e çështjeve shoqërore dhe 
për ndërtimin e një komuniteti këmbëngulës.

Folëse:
 ° Monika Rizovska Tanevska, bashkë-themeluese e Ways2Help dhe 

Ambasadore e vendit në “Women in Tech”

https://ways2help.us/


12:45 - 13:45 Nxitja e kërkesës për e-Qeverisje inteligjente
Ky sesion do të trajtojë përfshirjen qytetare për nxitjen e kërkesës për një 
përdorim më të përqendruar te qytetarët të teknologjisë, për të lehtësuar dhe 
mbështetur një e-Qeverisje inteligjente. Aktorët e sektorit qytetar nga rajoni do 
të diskutojnë së bashku iniciativat e tyre të avokimit për e-qeverisje, duke trajtuar 
gjithashtu çështjen e besimit institucional dhe si reflektohet kjo në përdorimin e 
shërbimeve publike nga qytetarët në botën digjitale. 

Folës:
 ° Marija Suziq, Studiuese, Instituti për Zhvillim dhe Inovacione (Serbi) 
 ° Millan Tançeski, Drejtor, Qendra për Inovacionin Social Blink 42-21
 ° Kristina Mihailoviq, Drejtore, Parents (Mali i Zi) 
 ° Antigona Uka, Drejtore, Qendra e Kosovës për Arsim në Distancë (Kosovë) 
 ° Françeska Muço, Sekretare e përgjithshme, Rrjeti i Profesionistëve të Rinj 

(Shqipëri) 

Moderatore: Snezhana Nikçeviq, OJQ-ja 35 mm (Mali i Zi) 

13:45 - 14:30 Drekë
Përfundimi i ditës së parë të konferencës.

05.04.2023 (E mërkurë) | Vendi: Hotel Meriot, Ballroom I

Koha Sesioni

09:30 - 10:00 Regjistrimi i pjesëmarrësve

10:00 – 11:00 Si të ndërtohet rezistenca ndaj luftës hibride? 
Lufta hibride i minon drejtpërsëdrejti përpjekjet e transformimit digjital në 
Ballkanin Perëndimor, pasi sulmet kibernetike e sabotojnë infrastrukturën 
qeveritare të TIK-ut, ndërsa fushatat e dezinformimit i shfrytëzojnë dhe i thellojnë 
ndarjet ekzistuese dhe përhapin frikë tek qytetarët duke mbjellë mosbesim në 
institucionet demokratike, duke filluar nga sulmet ndaj shërbimeve elektronike 
(StopCorona, TVSH-jaIME…) e deri te bllokimi i jetës së përditshme të punës me 
alarme të rreme për bomba.

Folës:
 ° Ilija Zhupanoski, Bashkëpunëtor për komunikime digjitale, Zyra e Kryetarit 

të Qeverisë së Maqedonisë së Veriut 
 ° Aleksandar Acev, Shef i shërbimeve, Qendra Kombëtare për Reagim ndaj 

Incidenteve Kompjuterike, Agjencia për Komunikime Elektronike 
 ° Merle Maigre, Drejtore e Programit të Sigurisë Kibernetike, Akademia e 

Qeverisjes elektronike (Estoni)

Moderator: Filip Stojanovski



11:00 – 12:00 Mbrojtja e privatësisë në një botë të drejtuar nga IA
IA me në qendër njeriun bazohet para së gjithash në privatësi. Megjithëse qëllimi 
i saj është të ndihmojë aftësitë njerëzore dhe të na ndihmojë të avancojmë çdo 
sferë shoqërore, ajo nuk duhet të pushtojë privatësinë tonë, të dëmtojë dinjitetin 
tonë ose të minojë liritë tona. Ky sesion do t’i mbledhë praktikuesit dhe avokatët 
e politikave që merren me IA për të diskutuar përdorimin aktual të IA në sektorin 
publik në rajon dhe Evropë, implikimin e tyre në privatësi, si dhe nevojën për 
legjislacion dhe përdorimin etik të IA. 

Folës:
 ° Festim Halili, Drejtor, Fondi për Inovacion dhe Zhvillim Teknologjik
 ° Bogdan Manolea, Drejtor Ekzekutiv, Shoqata për Teknologjinë dhe 

Internetin (Rumani) 
 ° Ella Jakubowska, Këshilltare e lartë për politika, Iniciativa Evropiane për të 

Drejtat Digjitale (Belgjikë)
 ° Ana Toskiq Cvetinoviq, Drejtore Ekzekutive, Partnerët për Ndryshim 

Demokratik Serbi (Serbi)  

Moderatore: Dançe Danilovska Bajdevska

12:00 – 12:30 Pushimi i kafes

12:30 - 13:30 Ndërtimi i komuniteteve rezistente kibernetike
Siguria kibernetike është më shumë se një sfidë komplekse teknologjike. 
Kërkon ndërtimin e një kulture të bazuar në një nivel të lartë ndërgjegjësimi dhe 
gatishmërie nga të gjithë aktorët në shoqëri, duke përfshirë kompetenca për 
menaxhimin e rrezikut kibernetik, në mënyrë që të ruajmë mënyrën tonë të jetesës 
dhe të vazhdojmë të korrim përfitimet nga transformimi digjital. Ky sesion do të 
shqyrtojë se si qeveritë nxisin sjelljen e sigurisë kibernetike në të gjithë shoqërinë, 
sfidat dhe prioritetet urgjente për forcimin e rezistencës kibernetike të vendit 
dhe rolin e shoqërisë civile në të.  

Folës:
 ° Bardhyl Jashari, Drejtor Ekzekutiv, Fondacioni Metamorfozis
 ° Ena Bavçiq, Koordinatore e projekteve – Divizioni i Sigurisë Kibernetike dhe 

Shoqërisë Civile për Evropën dhe Azinë Qendrore, Qendra për Qeverisjen e 
Sektorit të Sigurisë DCAF, Gjenevë (Zvicër) 

 ° Andrej Petrovski, Drejtor i teknologjisë, Fondacioni SHARE (Serbi) 
 ° Adrian Besimi, Profesor inordinar, Universiteti i Evropës Juglindore 

13:30 – 13:45 Mbyllja e konferencës

13:45 - 14:30 Drekë
Përfundimi i ditës së dytë të konferencës.



Konferenca organizohet si pjesë e projektit “Rritja e Pjesëmarrjes së Qytetarëve në Agjendën Digjitale - ICEDA”, i mbështetur �nanciarisht nga Bashkimi Evropian.

05.04.2023 (E mërkurë) | Vendi: Dhoma publike, Cosy Room

Koha Dialogët rinorë

18:00 – 19:30 Ana e errët e mediave sociale – Bashkëjetesa me të mirën dhe të keqen
Të rinjtë e kalojnë gjysmën e ditës në realitetin virtual, gjegjësisht në rrjetet 
sociale. Duke shpërndarë, pëlqyer, postuar dhe krijuar vazhdimisht përmbajtje 
për mediat sociale, ata i zgjerojnë horizontet, aftësitë e tyre, mësojnë gjëra të reja 
dhe i zgjedhin vendet e tyre të ëndërruara, ushqimet, veshjet dhe idhujt e tyre. 
Duke e kthyer monedhën nga ana tjetër, mediat sociale kanë edhe anët e saj të 
errëta - izolimi social, ngacmimi kibernetik, shëndeti mendor i përkeqësuar ose 
thjesht testimi i tendencave “të dëmshme”. Ku e vendosim kufirin dhe si mund të 
bashkëjetojmë me përfitimet dhe sfidat e këtyre platformave? Ky sesion do të 
jetë në gjuhën maqedonase.

Folës:
 ° Andrijana Veshoviq – Zombijana, krijuese e përmbajtjeve dhe aktiviste (Mali i Zi) 
 ° Bojana Stojmenoviq, MyPsychologist 
 ° Bojan Kordallov, komunikolog dhe specialist i mediave sociale

Moderator: Goshe Nikollov


