
 
Міжнародна конференція «Відновлення миру в Україні» 

- Забезпечення гуманітарною допомогою українців та імплементація Декларації миру і 
припинення війн (DPCW) - 

 
1. Короткий огляд 

21 квітня 2022 року відбудеться онлайн Міжнародна конференція «Відновлення миру в Україні», яку 
спільно організують міжнародна організація за мир «Небесна культура, мир в усьому світі і 
відновлення світла» (HWPL) та міжнародний журнал Business Woman. На конференції буде 
представлена нинішня ситуація війни в Україні, а також результати гуманітарної допомоги 
українцям і шляхи міжнародної співпраці для забезпечення цієї допомоги надалі. Конференція 
закликає міжнародні організації та світове суспільство докласти зусиль для відновлення миру в 
Україні та розгляне необхідність імплементації Декларації миру і припинення війн (DPCW). 

 

2. Мета конференції 

1) Закликати міжнародні організації та світове суспільство докласти зусиль для відновлення миру в 
Україні.  

2) Зібрати кошти для гуманітарної допомоги постраждалим від війни в Україні.   

3) Закликати міжнародні організації та світове суспільство до імплементації Декларації миру і 
припинення війн (DPCW) задля забезпечення сталого миру в світі. 

 

3. Подальші плани 

Після цього заходу будуть реалізовані наступні заходи для забезпечення миру на практиці. 

1) Кошти, зібрані в рамках цього заходу, будуть передані постраждалим громадянам України, а 
результати будуть повідомлені. 

2) Буде направлене звернення (петиція) до відповідних установ ООН із закликом припинити війну в 
Україні. 

3) Буде проведений збір підписів у підтримку Декларації миру і припинення війн (DPCW) з метою 
імплементації положення міжнародного права про мир. 

 

* Про Декларацію миру і припинення війн (DPCW) 

Комітет миру HWPL з міжнародного права, який складаєтесь зі спеціалістів міжнародного права з 
усього світу, створив та проголосив 14 березня 2016 року «Декларацію миру і припинення війн» 
(DPCW).  

 

 



 

Декларація DPCW складається з 10 статей та 38 пунктів, які втілюють принципи, що зміцнюють 
основу для запобігання та вирішення конфліктів, і підтримання сталого миру в світі. Документ має 
мету відновити фундаментальний миротворчий дух заснування ООН і реалізувати сталий мир, 
розвиваючи спільні цінності людства.  

У 176 країнах проходить кампанія «Узаконимо мир» з підтримки Декларації DPCW для розширення 
підтримки серед країн та на міжнародному рівні. HWPL бажає, щоб Декларація DPCW була 
імплементована як положення міжнародного права про мир і припинення війн, а мир зайняв місце 
в світі як універсальна цінність. 

 

4. Представлення співорганізаторів заходу:  

«Небесна культура, мир в усьому світі і відновлення світла» (HWPL) — міжнародна миротворча 
організація, створена у 2013 році з метою миру у всьому світі та припинення війн. Це неурядова 
організація за мир, зареєстрована при Департаменті глобальних комунікацій ООН і Економічній і 
Соціальній Раді ООН з консультативним статусом. HWPL очолює міжнародний рух за мир з 
лідерами в усіх сферах життя, не обмежуючись національними, культурними, або ідеологічними 
межами. HWPL здійснює миротворчу діяльність в 170 країнах світу за допомогою різних засобів, 
таких як форуми, освіта, волонтерська робота та кампанії, щоб забезпечений стійкий мир для 
майбутніх поколінь.  

 

Міжнародний журнал «Business Woman» створений у 2014 році. З часу заснування неодноразово 
виступав партнером десятків міжнародних інвестиційних і бізнес-проєктів, форумів, бізнес-заходів, 
у яких брали участь перші особи політики та підприємництва. «Business Woman» є єдиним 
українським глянцевим журналом, акредитованим у Європарламенті та Єврокомісії. Журнал має 27 
іноземних представництв у 27 країнах світу. 

 

5. Партнери заходу 

Міжнародна жіноча група за мир (IWPG), Міжнародна молодіжна група за мир (IPYG), ВГО «Поруч», 
БФ «ЛЕБІДЬ», ГО «ВЕТЕРАНСЬКА ВОЛОНТЕРСЬКА СПІЛКА», Міжнародний штаб допомоги українцям, 
Озеленення планети, Business Woman Club, Спілка жінок України, Книга світових рекордів 

 

6. Медіа партнери заходу 

Khoja Khabar, Hamar Pahura, Non-stop khabar, Track Nepal, Faxun Time News, Diaryong Tagalog, DZMJ 
online,  Diaryo Milenyo, Ronda Balita, Harian Jurnal, Borneo News, Kalamanthana, Bedah Nusantara, 
Berita Lima, jambidaily.com, Kaltimtara.id, klikwarta.com, bunaken.co.id, Koran Pemberitaan Korupsi, 
Suara Kalimantan, Info Banua, Ghana News Online, Naagyei Fm, Ghana News TV, ARTCRAFT Media Consult, 
The Shield Online, Daily News Cover, Horndaskoure Global Concept 

 


