
 أنا نظرة عامة عىل العالمة التجارية
 وهدفي هو 

مساعدتك عىل نشر رسالة الحملة



2اليوم العالمي للسرطان

نحن نشجّع الجميع عىل استخدام شعار اليوم 

العالمي للسرطان ورسالته الرئيسية إلظهار 

دعمهم. ولذلك فقد أعددنا هذه النظرة العامة 

عىل علمتنا التجارية الجديدة؛ والتي تعّد دليًل 

مفيًدا لمساعدتك عىل استخدام العلمة التجارية 

بأكثر الطرق تأثيرًا.

وهذا الدليل ليس معًدا ليكون مجموعة 

توجيهات تفصيلية؛ ولكن ليكون دليًل مرجعًيا 

سريًعا، حتى تتمكن من قضاء المزيد من الوقت 

في إبداع أفكار جديدة ألنشطتك في اليوم 

العالمي للسرطان واالستمتاع بالتخطيط لها.

نظرة عامة عىل علمتنا التجارية الجديدة

هل لديك أي أسئلة؟

إذا كانت لديك أي أسئلة، فل تتردد في 

مراسلتنا عىل عنوان البريد اإللكتروني:

hello@worldcancerday.org

دليل سريع للعلمة التجارية الجديدة لليوم العالمي للسرطان

mailto:hello%40worldcancerday.org?subject=
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1. شعار اليوم العالمي للسرطان

هذا هو شعارنا الجديد لليوم العالمي 

للسرطان؛ ويمكنك استخدامه 

لمساعدتك في نشر رسالتك. ربما نكون 

قد أدخلنا تحديثات عىل شكل شعار 

اليوم العالمي للسرطان، لكّن مفهومه 

يظل كما هو؛ فهذا الشعار -الذي يظهر 

شخًصا يفتح ذراعيه للعالم- ما زال يعّبر 

عن التجربة اإلنسانية المشتركة مع 

مرض السرطان.

2.  فّعالية الرسالة الرئيسية لليوم 

العالمي للسرطان

هذا هو ما يبدو عليه شعار اليوم 

العالمي للسرطان جنًبا إىل جنٍب 

مع رسالته الرئيسية.

ففكرة الرسالة الرئيسية -لألعوام من 

2019 حتى 2021- تتمّثل في عبارة: "هذا 

أنا وهذا ما سأفعل"؛ وهي دعوة قوية 

إىل العمل تحث عىل تقديم التزامات 

شخصية، كما تظهر قوة العمل الفردي 

الذي يُنجز اآلن إلحداث أثره المنشود 

في المستقبل.

-1

-2

الشعارات نظرة عامة عىل علمتنا التجارية الجديدة

اللون البرتقالي

ينبغي عدم تصميم شعاراتنا إال باللون البرتقالي 

المميز لليوم العالمي للسرطان؛ وذلك باستخدام 

قيم اللون التالية:

0 / 74 / 63 / 0 الطباعة:  

77 / 127 / 255 الشاشة:  

FF7F4D الويب:  



اليوم العالمي للسرطان

نظرة عامة عىل علمتنا التجارية الجديدة

االستخدام المعكوس

يمكن إنتاج الشعارات باللون األبيض 

عىل صورة أو لون صاف. وفي هذه 

الحالة، عليك فقط التأكد من وجود تباين 

قوي بين الشعار والخلفية بحيث يبقى 

النص واضحًا وسهل القراءة.

استخدام الشعار
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الحد األدنى لحجم الشعار والمساحة 

الفارغة المحيطة به

نريد أن يرى العالم بأسره شعارنا!

يمكنك المساعدة عىل إبقاء شعاراتنا 

واضحة ومؤثرة بالحفاظ عىل وجود 

مساحة فارغة حولها؛ واحرص عىل عدم 

تصغيرها إىل ما دون الحد األدنى المحدد 

لحجمها.

المساحة الفارغة

المساحة الفارغة هي المنطقة المحيطة بالشعار، والتي 

يجب أن تظل خالية من أي عناصر مرئية أو محتوى 

مرئي.

الحد األدنى للحجم

للحفاظ عىل وضوح شعاراتنا، ينبغي عدم إنتاجها 

بأحجام أقل من األحجام التالية:

الطباعة: 35 مم

الشاشة: 100 بكسل

استخدام الشعارنظرة عامة عىل علمتنا التجارية الجديدة
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لوحة األلوان األساسية والثانوية

ترتكز لوحة ألوان اليوم العالمي 

للسرطان عىل اللونين الرئيسيين 

للحملة؛ وهما البرتقالي والكحلي.

احرص عىل االهتمام بإبراز هذين اللونين 

بوضوح؛ فهما مًعا يمثلن السمة 

الرئيسية ألي محتوى يحمل شعار اليوم 

العالمي للسرطان.

ال تُستخّدم لوحة األلوان الثانوية إال لدعم 

لوحة األلوان األساسية وتكملتها؛ وتذّكر 

أنه يكفي استخدام القليل منها.

ملحظة مهّمة: يجب عدم تصميم شعار 

اليوم العالمي للسرطان باستخدام لوحة 

األلوان الثانوية.

نظرة عامة عىل علمتنا التجارية الجديدة

اللون البرتقالي

0 / 74 / 63 / 0 الطباعة:  

77 / 127 / 255 الشاشة:  

FF7F4D الويب:  

اللون الكحلي

41 / 43 / 81 / 100 الطباعة:  

77 / 46 / 0 الشاشة:  

002E4D الويب:  

الرمادي

9 / 43 / 46 / 53 الطباعة:  

125 / 122 / 125 الشاشة:  

7D7A7D الويب:  

األزرق

0 / 4 / 7 / 70 الطباعة:  

227 / 181 / 26 الشاشة:  

1AB5E3 الويب:  

األخضر

0 / 36 / 4 / 76 الطباعة:  

176 / 178 / 0 الشاشة:  

00B2B0 الويب:  

البنفسجي

0 / 0 / 68 / 64 الطباعة:  

73 / 99 / 112 الشاشة:  

7063AD الويب:  

األحمر

0 / 47 / 77 / 0 الطباعة:  

107 / 97 / 240 الشاشة:  

F0616B الويب:  

األصفر

0 / 89 / 39 / 0 الطباعة:  

54 / 168 / 250 الشاشة:  

FAA836 الويب:  

لوحة األلوان الثانويةلوحة األلوان األساسية

لوحة األلوان
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مجموعة الخطوط األساسية - اللغات اللتينية

مجموعة الخطوط األساسية لليوم العالمي 

للسرطان هي: Gordita. وينبغي استخدام 

هذه المجموعة لكتابة الشعارات بجميع 

اللغات التي تستخدم الحروف األبجدية 

اللتينية.

إذا لم تتمكن من الحصول عىل هذه 

المجموعة من الخطوط، فُيرجى استبدالها 

 بمجموعة خطوط "Poppins" المتاحة مجانًا. 

ويمكنك تنزيلها من خلل الرابط التالي: 

fontsquirrel.com/fonts/poppins

اللغات غير اللتينية

إذا كنت تعمل عىل إنتاج محتوى بحروف 

أبجدية غير التينية، مثل العربية أو اليابانية، 

 "Noto Sans" فُيرجى استخدام مجموعة

كمجموعة الخطوط األساسية لديك.

وهذه المجموعة متاحة مجانًا وتدعم جميع 

 اللغات، 

 ويمكنك تنزيلها من خلل الرابط التالي: 

google.com/get/noto

نظرة عامة عىل علمتنا التجارية الجديدة

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

*#&!$@1234567890

 التأثير 
 العمل 
الدعم 

مجموعة الخطوط

https://www.fontsquirrel.com/fonts/poppins
https://www.google.com/get/noto/


8اليوم العالمي للسرطان

إنشاء التسلسلت الهرمية

عند إنشاء محتوى، ينبغي استخدام خطوط 

ذات أحجام وسموك مختلفة من مجموعة 

خطوط "Gordita" إلنشاء تسلسلً هرمًيا 

واضحًا داخل المحتوى.

يوّضح المثال التالي بعض أحجام وسموك 

الخطوط الموصى باستخدامها.  

يمكن أن تتفاوت أحجام الخطوط نسبًيا 

حتى تتناسب مع حجم وسياق الكتابة التي 

يتم إنتاجها. 

نظرة عامة عىل علمتنا التجارية الجديدة

كن جزًءا 
من عالمنا

في يوم الرابع من فبراير من كل عام، يمكّن اليوم العالمي 

للسرطان المجتمعات واألفراد في جميع أنحاء العالم من 

إظهار دعمهم، والمناداة بصورة جماعية بمكافحة هذا 

المرض، واتخاذ خطوات شخصية لمجابهته، والضغط عىل 

حكوماتنا لفعل المزيد.

اليوم العالمي للسرطان هو اليوم الوحيد في التقويم الصحي 

العالمي الذي يتوحّد فيه المؤيدون ويتجمعون تحت راية 

واحدة لمكافحة مرض السرطان بطريقة إيجابية وملهمة.

استخدم مجموعات الخطوط الخاصة بنا

العنوان الرئيسي 

 Gordita Bold
) 36 نقطة(

العنوان الرئيسي

 Gordita Bold  

)22 نقطة(

النص الرئيسي

 Gordita Regular
)22 نقاط(

 بناء مستقبل خاٍل
 من السرطان.
 لقد حان اآلن 

الوقت للعمل!
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االنتشار العالمي

حرًصا مّنا عىل مساعدة أكبر عدد ممكن 

من المؤيدين في جميع أنحاء العالم عىل 

المشاركة في هذا اليوم، فقد قمنا بترجمة 

شعاراتنا إىل عدد ال يُحصى من اللغات. 

يمكنك الحصول عىل شعاراتنا المترجمة 

 من خلل الرابط التالي:

worldcancerday.org/materials

األمثلة المعروضة هنا ال تمّثل سوى عدد 

قليل من الترجمات المتاحة.

هل شعارات الحملة غير متاحة بلغتك عىل 

موقعنا اإللكتروني؟ نحن نبحث دائًما عن 

المساعدة في ترجمة شعاراتنا إىل لغات 

جديدة. إذا رغبت في المساعدة، فُيرجى 

 مراسلتنا عىل عنوان البريد اإللكتروني: 

hello@worldcancerday.org ، مع 
إرفاق ترجمتك مع رسالتك.

اللغاتنظرة عامة عىل علمتنا التجارية الجديدة

http://www.worldcancerday.org/materials
mailto:hello%40worldcancerday.org%20?subject=
mailto:hello%40worldcancerday.org%20?subject=
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كيفية الترويج المشترك للشعارات 

نحن نسعى دائًما للتعاون مع 

شركائنا وأعضاء حملتنا في حملت 

ترويجية مشتركة. 

وفيما يلي عرض توضيحي 

لكيفية مزج شعاراتنا مًعا في خط 

تصميمي رئيسي دقيق. 

نظرة عامة عىل علمتنا التجارية الجديدة

شعارك

شعارك

شعاركشعارك

التحديد األفقي للتصميم الترويجي المشترك

التحديد العمودي للتصميم الترويجي المشترك

اللون الكحلي

عند إطلق حملت ترويجية مشتركة، يمكن 

تصميم شعاراتنا باللون الكحلي المميز 

لليوم العالمي للسرطان؛ وذلك باستخدام 

قيم اللون التالية:

41 / 43 / 81 / 100 الطباعة:  

77 / 46 / 0 الشاشة:  

002E4D الويب: 

إنشاء الخط الرئيسي للتصميم

يمكن إنشاء الخط الرئيسي 

المستخدم للفصل بين شعاراتنا 

باستخدام اللون الكحلي المميز لليوم 

العالمي للسرطان بنسبة %50. 

وينبغي توسيط الخط الرئيسي 

بين شعارينا واختيار موضعه وفًقا 

للمساحة الفارغة المحيطة بالشعار.

الترويج المشترك للشعارات



11

أمثلة عىل التصميم الترويجي المشترك

فيما يلي بعض األمثلة عىل التصميم 

الترويجي المشترك الفّعال باستخدام 

شعارنا.

يمكن تصميم شعارنا باللون األبيض؛ 

وذلك بوضعه عىل خلفية بلون من ألوان 

علمتكم التجارية تتيح قراءته بسهولة.

الترويج المشترك للشعاراتنظرة عامة عىل علمتنا التجارية الجديدة

اليوم العالمي للسرطان



 شكًرا لك لدعمك 

اليوم العالمي للسرطان. 

شركاء 

ذوي رؤية ثاقبة

شركاء 

ُمناصرين

للحصول عىل مزيٍد من المعلومات وأحدث األخبار، يمكنك 

االشتراك في نشرتنا اإلخبارية عىل الموقع اإللكتروني: 

 worldcancerday.org

 إذا كان لديك أسئلة، فُيرجى مراسلتنا عىل البريد 

اإللكتروني التالي:  

hello@worldcancerday.org

facebook.com/worldcancerday

Instagram.com/worldcancerday

 Twitter.com/uicc

اليوم العالمي للسرطان هو مبادرة أطلقها االتحاد الدولي لمكافحة 

السرطان. 


