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وزارة ال�سحة

 قرار رقم )7( ل�سنة 2018
 بتنظيم اإجراءات و�سوابط الرقابة على

ا�ستعمال وت�سويق وترويج بدائل لنب االأم
                                

وزيرة ال�شحة:
بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )١4( ل�شنة ١9٧٣ ب�شاأن تنظيم الإعالنات، 

وعلى القانون رقم )٣( ل�شنة ١9٧5 ب�شاأن ال�شحة العامة وتعديالته،
وعلى املر�شوم بقانون رقم )٣( ل�شنة ١985 ب�شاأن مراقبة املواد الغذائية امل�شتوردة،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )٧( ل�شنة ١98٧ ب�شاأن التجارة وتعديالته،
وعلى املر�شوم بقانون رقم )4( ل�شنة ١995 ب�شاأن الرقابة على ا�شتعمال وت�شويق وترويج بدائل 

لنب الأم، 
وعلى القانون رقم )٣5( ل�شنة 20١2 ب�شاأن حماية امل�شتهلك، 
وعلى قانون الطفل ال�شادر بالقانون رقم )٣٧( ل�شنة 20١2،

وعلى القانون رقم )9( ل�شنة 20١6 ب�شاأن املوا�شفات واملقايي�س،
وعلى املر�شوم رقم )6٧( ل�شنة 20١٧ باإعادة تنظيم وزارة ال�شحة، 

وبناًء على عْر�س وكيل وزارة ال�شحة،

قرر االآتي:
مادة )1(
تعاريف

يف تطبيق اأحكام هذا القرار، يكون للكلمات والعبارات الواردة به ذات املعاين الواردة يف املادة 
)١( من املر�شوم بقانون رقم )4( ل�شنة ١995 ب�شاأن الرقابة على ا�شتعمال وت�شويق وترويج بدائل لنب 
الأم، ويكون للكلمات والعبارات التالية املعايَن املبينَة قريَن كل منها، ما مل يقت�ِس �شياُق الن�س خالَف 

ذلك: 
الوزارة: الوزارة المعنية ب�شئون ال�شحة.

الوزير: الوزير المعني ب�شئون ال�شحة.
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الجهة المخت�سة: الجهة المعنية ب�شئون التغذية بالوزارة.
ع و�شغار الأطفال. ع: الُر�شَّ �سَّ االأطفال الرُّ

ع: الأطفال من الولدة وحتى عمر)١2( �شهرًا. �سَّ الرُّ
�سغار االأطفال: الأطفال من عمر )١2( �شهرًا وحتى )٣6( �شهرًا.

ـــة اأو كتيِّب اأو ما �شابه ذلك من و�شائل،  المـــواد التوعويـــة اأو التثقيفيـــة: تعني اأية ن�شرة اأو مطِويَّ
�شـــواًء كانـــت مكتوبـــة اأو مطبوعـــة اأو معرو�شـــة اأو من�شورة على اأيـــة و�شيلة من و�شائـــل التوا�شل 

ع. �شَّ الإلكترونية اأو الجتماعية، وتحتوي على معلومات اأو بيانات عن تغذية الأطفال الرُّ
االإعـــالن: يعنـــي اإجـــراء اأيِّ تمثيل باأية و�شيلة كانـــت لغر�س ت�شجيع اأو بيـــع اأو ت�شريف منتجات 

بدائل لبن الأم، وهو يت�شمن على �شبيل المثال ل الح�شر:
اأ. الن�شـــر الكتابـــي اأو عبر التلفزيون اأو المذياع اأو الفيلم ال�شينمائـــي اأو الفيديو اأو النقل الإلكتروني اأو 

الهاتفي.

ب. الإ�شعارات اأو لوحات الإعالنات اأو ال�شارات اأو بطاقات العْر�س اأو طرق عْر�س المنَتج.

م لزجاجة  مات لمنَتجات بدائل لبـــن الأم والأدوات الم�شتخدمة لها مثل مج�شَّ ج. عْر�ـــس �شور اأو مج�شَّ
الإر�شاع.

الترويج: اأية طريقة تحث الأ�شخا�س - �شواء كانت ب�شكل مبا�شر اأو غير مبا�شر - على �شراء اأو 
ا�شتخدام اأيٍّ من منَتجات بدائل لبن الأم.

ع: اأفراد اأ�شرة الطفل حتى الدرجة الثالثة. �سَّ اأقارب االأطفال الرُّ

مادة )2(
ت�سجيل منَتجات بدائل لنب االأم

اأ. يجب ت�صجيل منتجات بدائل لبن الأم ِوْفقًا لل�صروط والإجراءات المعمول بها لدى الجهة المخت�صة. 

نات التي تطلبهـــا الجهة المخت�شة، على اأْن  م طلـــب الت�شجيل توفير البيانات والعيِّ ب. يجـــب على مقدِّ
تكون متوافقة مع المعايير والموا�شفات المن�شو�س عليها في المادة )٣( من هذا القرار.

ج. ُت�شِدر الجهة المخت�شة �شهادة الت�شجيل بعد ا�شتيفاء كافة متطلبات الت�شجيل. 

د. لن يتم مْنح اأية �شهادة ت�شجيل ما لم يكن المنَتج مطابقًا لأحكام هذا القرار.

هــــ. اإذا ُوِجـــدت دلئل من �شاأنهـــا اإثارة ال�شك في خطـــورة اأيِّ منَتج من بدائل لبـــن الأم على الأطفال 
ع، يجب على الوزير بناًء على طلب من الجهة المخت�شة، �شْحب هذا المنَتج من ال�شوق ومْنع  �شَّ الرُّ

تداُوله.
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مادة )3(
معايري وموا�سفات منَتجات بدائل لنب االأم

يجب اأْن تكون منَتجات بدائل لنب الأم مطابقة للمعايري واملوا�شفات املن�شو�س عليها يف املوا�شفات 
اأو   ،)Alimentaris  Codex اأو يف د�شتور الأغذية الدويل )  دة،  اأو املوا�شفات اخلليجية املوحَّ املحلية 
ُي�شمح  التجارة وال�شناعة. ول  الوزير املعني ب�شئون  الوزير بالتفاق مع  التي ت�شُدر بها قرارات من 

بدخول الأغذية التي تخالف تلك املعايري اإلى مملكة البحرين.

مادة )4(
موا�سفات بطاقة التعريف

الغذائية  املواد  مراقبة  ب�شاأن   ١985 ل�شنة   )٣( رقم  بقانون  املر�شوم  باأحكام  الإخالل  عدم  مع 
امل�شتوردة، يجب اأْن حتتوَي عبوة اأيِّ منَتج من بدائل لنب الأم على بطاقة تعريف مثِبتة ُتكَتب ب�شورة 
ال�شرورية عن ال�شتعمال  املعلومات  العربية، وتت�شمن  باللغة  والفهم  القراءة  وبارزة و�شهلة  وا�شحة 

ال�شليم لها.
 وعلى وجه اخل�شو�س يجب اأن تت�شمن هذه البطاقة البيانات الآتية:

اأ. ا�شم المنِتج وعنوانه.

ب. اإ�شافـــة مالحظة ت�شير اإلـــى اأهمية الر�شاعة الطبيعية وَتَفوُِّقها علـــى اأيِّ منَتج غذائي اآخر، وُتكَتب 
بال�شيغة التالية: )حليب الأم هو اأف�شل غذاء لطفلك(، وبحيث تكون بحروف كبيرة ل يقلُّ حجمها 

عن ُثُلث حجم الحروف المكتوب بها ا�شم المنَتج.

ج. عبـــارات تحذيريـــة تت�شمـــن مخاطر ا�شتخـــدام زجاجات الإر�شاع علـــى الر�شاعـــة الطبيعية، واأنَّ 
م، وعن مخاطر الإعداد غير المالئم.  ع غير معقَّ نَّ م�شحوق الحليب الُم�شَ

ـــع اإر�شـــادات التنظيف والتعقيم والتح�شيـــر وال�شتخدام كتابًة ور�ْشمًا، و�شـــرورة التخل�س من  د. و�شْ
الحليب المتبقي بعد ال�شتعمال.

ع و�شغار الأطفال الذين ينا�شبهم ا�شتخدام المنَتج بالأرقام.  �شَّ هـ. تحديد عْمر الرُّ

ة، وبم�شورة اأحد الأطباء اأو الفنيين العاملين  و. بيـــان بوجوب عدم ا�شتعمال المنَتج اإل لل�شرورة الملحَّ
ع فيما يتعلق بالحاجة اإلى ا�شتعماله والطريقة ال�شحية لال�شتعمال. �شَّ في مجال تغذية الأطفال الرُّ

ز. العنا�شر الداخلة في تركيب المنَتج ون�شبة تركيب كل عن�شر.

ح. �صروط التخزين المطلوبة قبل وبعد فْتح العبوة، مع الأخذ بالعتبار الظروف المناخية.
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فعة( وتاريخ الإنتاج وتاريخ انتهاء ال�صالحية لال�صتعمال. ط. رقم الت�صغيلة )الدُّ

ي. اأية تفا�شيل اأخرى ترى الوزارة اإ�شافتها.

     ويجب يف جميع الأحوال األ تو�شع على العبوة اأو بطاقة التعريف اأية �شورة اأو رمز اأو ن�س اأو 
عاء يوحي مبثالية ا�شتعمال منَتجات بدائل لنب الأم.  ادِّ

مادة )5(
االإعالم والتثقيف

ها يف ذلك - م�شئولة عن بث املواد التوعوية والتثقيفية حول  �شُ تكون اجلهة املخت�شة – اأو َمن تفوِّ
ع، ويكون البث بكافة الو�صائل املتاحة. وُي�صرَتط يف اجلهة التي يتم املوافقة لها  �صَّ تغذية الأطفال الرُّ
ع ب�شكل مبا�شر اأو غري مبا�شر. �شَّ بالبث األ يكون لها اأية اهتمامات جتارية يف جمال تغذية الأطفال الرُّ

ويجب اأْن تت�شمن هذه املواد التوعوية والتثقيفية الأمور الآتية:
اأ. فوائد الر�شاعة الطبيعية وَتَفوُِّقها على غيرها.

ب. اأهمية تغذية الأمهات واإعدادهن للر�شاعة الطبيعية وال�شتمرار بها.

ج. التاأثيرات ال�شلبية على الر�شاعة الطبيعية من جراء اإدخال التغذية الجزئية بالزجاجة.

د. المخاطر ال�شحية الناجمة عن ال�شتعمال غير ال�شروري اأو غير ال�شليم لبدائل لبن الأم.

هـ. اأية مواد اإر�شادية وتثقيفية اأخرى ترى الوزارة �شرورة اإ�شافتها. 

عاءات توحي  ادِّ اأو  اأو رموز  اأو ن�شو�س  اأية �شور  املواد  األ تت�شمن هذه  ويجب يف جميع الأحوال 
مبثالية ا�شتعمال منَتجات بدائل لنب الأم.

كما يجب األ حتتوَي هذه املواد على اأيِّ ا�شم اأو �شعار اأو ر�ْشم اأو عالمة جتارية اأو اأيِّ و�شف اآخر 
لأيٍّ من منَتجات بدائل لنب الأم.

مادة )6(
التوعية مبنَتجات بدائل لنب االأم 

يجوز للمنتجني اأو املوزعني تقدمي املواد التوعوية اأو التثقيفية حول منَتجات بدائل لنب الأم اإلى 
العلمية  احلقائق  على  الن�شرات  بهذه  الواردة  املعلومات  تقت�شر  اأْن  على  ال�شحي،  باملجال  العاملني 

دة، واأل حتتوَى على اأية اإ�شارة توؤدي اإلى العتقاد باأن املنَتج يعادل اأو يفوق الر�شاعة الطبيعية. املوؤكَّ
ول يجوز لغري العاملني باملجال ال�شحي �شرح كيفية ا�شتعمال منَتجات بدائل لنب الأم لالأمهات اأو 
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رات طبية، وعليهم يف جميع  ع، وذلك يف احلالت التي تدعو اإلى ا�شتعمالها مربِّ �شَّ اأقارب الأطفال الرُّ
الأحوال دْعم وت�شجيع الر�شاعة الطبيعية. 

ويجب يف جميع الأحوال األ حتتوَي هذه املواد على اأيِّ ا�شم اأو �شعار اأو ر�ْشم اأو اأية عالمة جتارية 
اأو اأيِّ و�شف اآخر لأيٍّ من منتجات بدائل لنب الأم.  

مادة )7(
حْظر االإعالن والرتويج

ُيحَظر الإعالن والرتويج لبدائل لنب الأم باأية و�شيلة كانت، وُيعترَب من قبيل ذلك ما يلي:
عين ب�شورة مبا�شرة اأو غير مبا�شرة اأية عينات من منتجات بدائل لبن الأم  اأ. تقديم المنتجين والموزِّ

ع. �شَّ ع اأو اأقارب الأطفال الرُّ �شَّ اإلى الن�شاء الحوامل اأو اأمهات الأطفال الرُّ

ع على  ب. تقديـــم اأيـــة هدايا اأو مـــواد اأو اأدوات اأو كوبونـــات تخفي�س اأو خ�شومات اأو عرو�ـــس قد ت�شجِّ
ا�شتعمال منتجات بدائل لبن الأم.

ج. ا�شتخـــدام الفعاليـــات اأو الم�شابقـــات اأو المعار�س اأو المحالت التجاريـــة اأو اأيٍّ من و�شائل الإعالن 
بهدف الترويج لبدائل لبن الأم. 

كما يجب األ يكون ملوظفي الت�شويق بحكم عملهم – اأيُّ ات�شال مبا�شر اأو غري مبا�شر – مع الن�شاء 
ع. �شَّ ع اأو اأقارب الأطفال الرُّ �شَّ احلوامل اأو اأمهات الأطفال الرُّ

مادة )8(
حْظر تقدمي الِهَبات

عني اأو َمن ينوب عنهما القيام بالآتي:  ُيحَظر على املنتجني اأو املوزِّ
�شة لغير  اأ. مْنـــُح ِهَبـــة لموؤ�ش�شات الرعايـــة ال�شحية من منَتجات بدائل لبن الأم اأو بيعهـــا باأ�شعار مخفَّ
الأغرا�ـــس الجتماعيـــة ل�شتعمال الأ�شـــر المحتاجة، ويجـــوز لموؤ�ش�شات الرعايـــة ال�شحية قبول 
عين ب�صرط موافقة الجهة المخت�ص���ة وبال�صوابط التي  م���ة من المنتجي���ن اأو الموزِّ الِهَب���ات المقدَّ

ت�شعها لهذا الغر�س.

ب. مْنـــُح ِهَبة لموؤ�ش�شات الرعاية ال�شحية من خالل تقديـــم معدات اأو خدمات تحمل ا�شم اأو �شعار اأو 
ر�ْشم اأو ماركة  تجارية اأو اأيِّ و�شف اآخر ي�شير بطريقة اأو باأخرى لأيٍّ من منَتجات بدائل لبن الأم.

ج. مْنـــُح ِهَبة لموؤ�ش�شات الرعاية ال�شحية من خالل تزويدهـــا باأية مواد مكتبية اأو قرطا�شية كالأقالم 
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والتقاويـــم والمل�شقات عليها، وكذلك لوحات النمو والألعاب التـــي تحمل ا�شمًا اأو �شعارًا اأو ر�ْشمًا 
اأو ماركة تجارية اأو اأيِّ و�شف اآخر ي�شير لأيِّ منَتج من بدائل لبن الأم اأو منَتجات دعائية اأخرى.

جمال  يف  العلمي  البحث  لغر�س  الِهَبات  قبول  احلكومية  ال�شحية  الرعاية  ملوؤ�ش�شات  ويجوز 
�س، وذلك بعد احل�شول على موافقة الوزارة بناًء على تو�شية من اجلهة املخت�شة وبال�شوابط  التخ�شُّ

التي ت�شعها لهذا الغر�س.

مادة )9(
التزامات العاملني باملجال ال�سحي اأو اأع�ساء اأ�سرهم

ُيحَظر على العاملني باملجال ال�شحي اأو اأع�شاء اأ�شرهم القيام بالآتي:
اأ. قبـــول اأية هدايـــا اأو م�شاهمات اأو حوافز مادية �شواء كانت نقدية اأو عينيـــة اأو اأية مواد ترويجية من 

ع اأو اأيِّ �شخ�س ينوب عنهما. المنِتج اأو الموزِّ

نات من منَتجات بدائل لبن الأم لأيِّ �شخ�س. ب. اإعطاء اأو عْر�س عيِّ

ج. القيام بتقييم مهني اأو بحث اأو عمل ا�شتبيان اأو اأية اأن�شطة تحت اأيِّ و�شف كان على م�شتوى موؤ�ش�شة 
الرعايـــة ال�شحية تتعلق بمنَتجات بدائل لبن الأم بدون الح�شـــول على موافقة م�شبقة من الجهة 

المخت�شة.

مادة )10(
حماية الر�ساعة الطبيعية

تكون اجلهة املخت�شة م�شئولة م�شئولية كاملة عن حماية الر�شاعة الطبيعية وتعزيز اأهداف هذا 
القرار. 

التي تدعم  العلمية  اإدراج املواد  التعليمية ال�شحية على  املوؤ�ش�شات  الوزارة  بالتن�شيق مع  وتعمل 
ع الر�شاعة الطبيعية �شمن مناهجها التعليمية. وت�شجِّ

مادة )11(
ْبطية الق�سائية ال�سَّ

ْبط الق�شائي،  لهم وزير العدل بالتفاق مع الوزير �شفة ماأموري ال�شَّ يكون للموظفني الذين يخوِّ
وذلك بالن�شبة للجرائم التي تقع باملخالفة لأحكام القانون والقرارات ال�شادرة تنفيذًا له يف دوائر 
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اخت�شا�شهم، وتكون متعلقة باأعمال وظائفهم.
رة بالن�شبة لهذه اجلرائم اإلى النيابة العامة بقرار من الوزير. وحتال املحا�شر املحرَّ

مادة )12(
العقوبات

يعاَقب كل َمن يخالف اأحكام هذا القرار بالعقوبات املن�شو�س عليها يف املادة )١٣( من املر�شوم 
بقانون رقم )4( ل�شنة ١995 ب�شاأن تنظيم الرقابة على ا�شتعمال وت�شويق وترويج بدائل لنب الأم. 

مادة )13(
توفيق االأو�ساع

عي منَتجات بدائل لنب الأم توفيق اأو�شاعهم مبا يتوافق مع اأحكام  يجب على جميع منتجي وموزِّ
هذا القرار خالل �شتة اأ�شهر من تاريخ العمل به.

مادة )14(
العمل بالقرار

على وكيل وزارة ال�شحة وجميع املعنيني – كل فيما يخ�شه - تنفيذ هذا القرار، وُيعَمل به اعتبارًا 
من اليوم التايل لن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

وزيرة ال�سحـة
فائقة بنت �سعيد ال�سالح

�شدر بتاريخ: 2٣ جمادى الآخرة ١4٣9هـ
الـمــــــوافـــــق: ١١ مـــــــــــــــــــــار�س 20١8م


