רשימת האיסורים באיחוד האמירויות:

 .1ללבוש לבוש מכובד והולם את המקום – ניתן ללבוש בגדי ים ,בים ובבריכה ,אך לא במקומות
ציבוריים.
במקומות דתיים ,יש להקפיד על לבוש צנוע ומכוסה ,מומלץ להצטייד בצעיף או שאל לכיסוי הראש
בעבור נשים וכן ,גברים נדרשים להימנע ממכנסיים קצרים וכפכפים.
 .2לא להפגין חיבת ייתר במקומות ציבוריים – אסור להתנהג באופן מיני בפומבי ,אסור להתגופף ,אסור
להתנשק ,אסור להתחבק ,ואסור להוציא לשון או ללקק שפתיים באופן המרמז מין.
 .3לא לשתות אלכוהול במקומות שאינם מוסדרים ומורשים לכך – קיים איסור גורף לשתייה של אלכוהול
לפי דת האסלאם ,עם זאת ,תיירים רשאים לשתות אלכוהול במקומות המוסדרים לך ,כמו ברים,
מסעדות ,מועדונים ובמקומות פרטיים .תושב שרוצה לשתות אלכוהול ,נדרש להוציא רישיון לשתייה
של אלכוהול שמונפק על ידי הרשויות .בכל מקרה ,אסור להשתכר ולאבד שליטה אישית .זו עבירה
חמורה.
 .4לא להעליב נשים ולהימנע מפניות לא מכובדות לנשים זרות – חל איסור בפנייה לא מכובדת לנשים
זרות ,אלא בנושאים עניינים .נשים וגברים יכולים להסתובב יחד ללא הפרעה ,אך לנשים שחפצות
בכך ,יש מקומות ישיבה נפרדים ,תורים נפרדים (עם העדפה) ואפילו מוניות נפרדות (עם גג ורוד
ונה גת) .אין חובה לנשים לקבל שירות או לשהות בנפרד ,אך לפעמים זה יותר מהיר והשירות יותר
טוב.
 .5לא להעליב או לדבר כנגד דת האסלאם – ראוי לזכור שאיחוד האמירויות הינה מדינה מוסלמית
בהגדרתה .הדת נמצא בכל מקום והוא שמנחה את האזרחים בהתנהלותם היום יומית .המוסלמים
אוהבים את הדת והם קרובים ומכבדים את הדת שלהם .מי שמדבר כנגד הדת פוגע בהם באופן אישי
וזו עבירה חמורה מאוד.
 .6בזמן הרמדאן ,להימנע מאכילה במקומות ציבוריים ויש לכבד את האמונה הדתית במסגרתה צמים
במהלך כל היום .מסעדות ומקומות אכילה פתוחים במהלך היום ,אך משרתים אנשים שאינם צמים
ותיירים בעיקר .המקומות הללו מסתירים את הסועדים ובכדי להימנע מאי נעימות שתגרם למי שצם.
רצוי גם להימנע מלעיסת מסטיק ועישון במקומות שאינם מוסדרים לכך.
 .7לא להעליב או לדבר כנגד השליט ,משפחתו או השלטון – השליט בדובאי נערץ ומערך על ידי כלל
האוכלוסייה וניתן לראות זאת בהצבת תמונתו ותמונת בנו (יורש העצר) ברחבי האמירות וכן
במשרדים ,חנויות ומוסדות ציבור .האוכלוסייה המקומית רואה בשליט כאחראי להתפתחות המסיבית
של האמירויות ולהתקדמות וההצלחה המהירה של האנשים באמירות .העלבה או אמירה כנגד
השלטון היא כמו קריאה למרד והמקומיים מאוד רגישים לזה ,בפרט שהם בסה"כ  10%מהאוכלוסייה
וצריכים לשמור על השלטון חזר ויציב.
 .8חל איסור מוחלט על שימוש בסמים ,גם אם הם בהיתר או מרשם .סמים הם מחוץ לחוק באופן
מוחלט באיחוד האמירויות והשימוש ,הנשיאה והמכר שלהם הם עבירה חמורה אשר יכולה להוביל
לעונשים כבדים .גם סמים במרשם אינם מורשים ויש להימנע מהכנסתם בכלל לשטח האיחוד.
 .9צילום של מקומות ציבור וצילום של אזרחים – חל איסור מוחלט לצלם מבני ציבור ,מבני ביטחון
ומשטרה .כמו כן ,חל איסור על צילום אזרחים ללא רשותם המפורשת .יש מקומות כמו בקניון
שאוסרים על צילום סרטונים וזאת כדי למנוע אי נעימות של צילום של אחרים ללא ידיעתם ורשותם.

 .10להט"בים מוזמנים לבקר בחופשיות באיחוד האמירויות ואף יש קהילה גדולה המתגוררת בדובאי ,אך
כפי שנכתב לעיל ,גם עבור זוגות סטרייטים ,יש להימנע מהפגנת חיבה ,נגיעות ורמיזות מיניות
במרחב הציבורי.
יצוין שהחוק באיחוד האמירויות מותיר רק לזוגות נשואים לקיים יחסי מין ביניהם וזה מתייחס גם
לתיירים שמגיעים לדובאי ,אך בפועל הרשויות לא אוכפות את האיסור הזה במרחבים הפרטיים וחדרי
המלון .אך באופן כללי זה נגד החוק.

