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الصــــــــــــــــــــقارة





ــاد  ــى اصطي ــد ع ــدي يعتم ــاط تقلي ــي نش ــارة ه الصق

ــد أن  ــدرب. ويعتق ــارح م ــر ج ــطة طائ ــدة بواس الطري

ــد بالصقــور نشــأت يف الســهول الواســعة  مامرســة الصي

املمتــدة يف آســيا، ثــم انتــرت منهــا عــر العالقــات 

ــامل. ــرى يف الع ــق أخ ــة إىل مناط ــة والتجاري الثقافي

ثقــايف  كــراث  املجتمعــات  يف  الصقــارة  انتــرت 

غــر مــادي، ومامرســة اجتامعيــة ترفيهيــة، ووســيلة 

ــل  ــت يف األص ــا كان ــع أنه ــة، وم ــع الطبيع ــل م للتواص

وســيلة للحصــول عــى الغــذاء، إال أنهــا أصبحــت مبــرور 

ــاين  ــم واملع ــدالالت والقي ــن ال ــر م ــل الكث ــن تحم الزم

ــة  ــوز الصداق ــن رم ــزاً م ــت رم ــام أصبح ــة، ك االجتامعي

واملشــاركة، والتعبــر عــن الحريــة، إذ ميتلــك الصقــارون 

ذات  واألخالقيــات،  التقاليــد  مــن  خاصــة  مجموعــة 

الطابــع الثقــايف بالرغــم مــن أنهــم يأتــون مــن خلفيــات 

ــة مختلفــة. كــام يحرصــون مــن خــالل العديــد  اجتامعيّ

مــن الطــرق عــى نقــل هــذه الرياضــة الراثيّــة إىل 

أبنائهــم وأحفادهــم وفئــات املجتمــع الشــابة.

ــط  ــي ترب ــات الت ــدم العالق ــدى أق ــارة إح ــر الصق تعت

اإلنســان بالطــر إذ تعــود مامرســتها إىل أكرث مــن )4000( 

ــى إطــالق  ــد ع ــاً يعتم ــد نشــاطاً تقليدي ــام تع ــنة، ك س

الصقــر الصطيــاد طريدتــه يف بيئتهــا الطبيعيــة مــن قبــل 

ــع  ــن، وم ــواة ومحرف ــامر، ه ــع األع ــن جمي ــراد م األف

ــز عالقاتهــم  مــرور الوقــت عمــل الصقــارون عــى تعزي

ــة  ــور لغ ــام أدى إىل ظه ــا م ــاليب تدريبه ــور، وأس بالطي

خاصــة بــن الصقــر والصقــار، وبــروز أدب شــعبي متثــل 

ــات،  ــص، والحكاي ــاين، والقص ــال، واألغ ــعر، واألمث يف الش

ــاً.  ــة يدوي ــارة املصنوع ــام تطــورت أدوات الصق ك

مقدمة





يعتــر الصقــارون أنفســهم مجموعــة تتميــز بهــذه 

ــة  ــم الثقافي ــم القي ــزز لديه ــام يع ــة م ــة الراثي الرياض

املبنيّــة عــى املشــاركة والتعــاون والدعــم املتبــادل أو مــا 

يطلــق عليــه رابطــة املخــوه )األخــّوة( يف دولــة اإلمــارات 

اململكــة  يف  )الريــك(  ورابطــة  املتحــدة،  العربيــة 

العربيــة الســعودية. وتتجــى هــذه الروابــط يف الصداقــة 

واملشــاركة املتســاوية يف املهــام والتكاليــف واملســؤوليات 

ــدد  ــراوح ع ــي ي ــات الت ــد للمجموع ــة الصي ــاء رحل أثن

كل منهــا مــن ســتة إىل اثنــى عــر صقــاراً ميضــون مــن 

ــة  ــذه الرياض ــة ه ــابيع، يف مامرس ــة أس ــبوع إىل ثالث أس

الراثيــة، والتــي تتخللهــا جلســات الســمر حــول مواقــد 

النــار املشــتعلة يف املخيــامت التــي يقيمونهــا يف مناطــق 

الصيــد، وتبــادل األحاديــث والنــوادر التــي عاشــوها 

ــص  ــم، ويلخ ــع طرائده ــة يف تتب ــم اليومي ــالل رحلته خ

والقيــم  الصقاريــن  بــن  الحميميــة  األجــواء  هــذه 

الســامية التــي تغرســها مامرســة الصيــد بالصقــور يف 

نفوســهم، قــول ســمو الشــيخ حمــدان بــن زايــد آل 

نهيــان رئيــس نــادي صقــاري اإلمــارات: »تســمح الصقارة 

ألبنائنــا بــأن يســتمتعوا بســحر الصحــراء، وتغــرس فيهــم 

فضائــل الصــر، وقــوة اإلرادة، واألخــوة، وهــي قيــم 

مهمــة يف حارضنــا، كــام كانــت مــن قبــل عــى مــر 

األجيــال. ذلــك باإلضافــة إىل القــول التشــييك: »نحــن ال 

نصطــاد للحصــول عــى الطرائــد، بــل للحصــول عــى كل 

ــد«. ــة الصي ــالل رحل ــة خ ــرى الجميل ــارب األخ التج

األجيــال  إىل  ومهاراتهــم  معارفهــم  الصيــادون  ينقــل 

الصاعــدة بوســائل مختلفــة، منهــا: اإلرشــاد، حيــث 

الصغــار  املتدربــن  بتعليــم  خــرة  ذو  صقــار  يقــوم 

تقنيــات الصقــارة، مــن خــالل اصطحابهــم إىل الصحــراء 

وتدريبهــم عــى كيفيّــة بنــاء عالقــات الثقــة مــع الصقــر.

الصقار 



إن عراقــة الصيــد بالصقــور يف دولــة اإلمــارات العربيــة 

املتحــدة، والرعايــة الخاصــة التــي كانــت وال تــزال 

تحظــى بهــا مــن قيــادة وشــعب اإلمــارات، والتــي 

ــه  ــإذن الل ــه ب ــور ل ــار األول املغف ــها الصق ــق أسس عم

الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، طيــب اللــه ثــراه، 

كانــت وراء املبــادرة التــي تبنتهــا دولــة اإلمــارات 

ــة  ــه دول ــاركت ب ــف ش ــداد مل ــدة إلع ــة املتح العربي

اإلمــارات العربيــة املتحــدة، وبلجيــكا، وجمهوريــة 

ومنغوليــا،  الجنوبيــة،  وكوريــا  وفرنســا،  التشــيك، 

الســعودية،  العربيــة  واململكــة  وقطــر،  واملغــرب، 

إدراج الصقارة يف القامئة التمثيلية للراث الثقايف 

غر املادي للبرية باليونسكو
وإســبانيا، وســوريا، أســفر عــن تســجيل الصقــارة يف 

القامئــة التمثيليــة للــراث الثقــايف غــر املــادي  للبريــة 

باليونســكو عــام 2010، ثــم مل يلبــث أن بــدأت دول 

أخــرى يف العــامل باالنضــامم لهــذا امللــف الدويل كالنمســا، 

وإيطاليــا،  وأملانيــا،  والرتغــال،   ،2012 عــام  واملجــر 

وباكســتان، وكازاخســتان، ليصبــح عــدد الــدول املنظمــة 

للملــف )18( دولــة. وميكــن إيجــاز أهــم اإلنجــازات 

ــأيت: ــدويل املشــرك مبــا ي التــي حققهــا هــذا املــروع ال

إكســاب تــراث الصقــارة ومــا يرتبــط بــه مــن تــراث   •



مامرســته  يف  الرعيــة  الصفــة  بالصقــور  الصيــد 

القادمــة، بعــد أن أدرج  وصونــه ونقلــه لألجيــال 

يف القامئــة التمثيليــة للــراث الثقــايف غــر املــادي 

باليونســكو. للبريــة 

أبــرز املــروع مــدى االهتــامم الــذي توليــه القيــادة   •

ــة املتحــدة بالــراث، ووفــر  ــة اإلمــارات العربي يف دول

ــي مشــاريع  ــراز كفاءتهــا يف تبن ــرة إلب ــا فرصــة كب له

دوليــة مســتقبلية مشــركة ملــا تتمتــع بــه مــن ســمعة 

دوليــة، ونوايــا إنســانية خالصــة، ومــوارد ماديــة 

ــة. ــة كافي وبري

ــواً  ــدة عض ــة املتح ــارات العربي ــة اإلم ــت دول أصبح  •

ــرارات  ــة الق ــن، وصياغ ــن القوان ــان س ــامً يف لج مه

التــي تصــدر عــن منظمــة اليونســكو يف كل مــا 

يتعلــق بالــراث الثقــايف غــر املــادي.

واملؤسســات  والهيئــات  لألفــراد  املــروع  وفــر   •

ــة  ــارات العربي ــة اإلم ــة يف دول ــة واملجتمعي الحكومي

ــا يف  ــع مثيالته ــل م ــانحة للتواص ــاً س ــدة، فرص املتح

العــامل، وبالتــايل حاميــة وصــون الــراث الوطنــي 

املشــرك. واإلنســاين 







of the Intangible Cultural Heritage of 
Humanity at UNESCO.

• The project emphasised the care 
and priority given to heritage by the 
UAE leadership, providing it with 
a great opportunity to underscore 
its efficacy in adopting future joint 
international projects through its 
positive international reputation, 
sincere humanitarian intentions 
and adequate human and material 
resources.

• The UAE has become a vital participant 
the law-making committees and the 
drafting of UNESCO resolutions on all 
intangible cultural heritage affairs.

• The project has provided individuals, 
governmental and societal entities, 
and institutions in the UAE with 
opportunities to connect and interact 
with their counterparts throughout 
the world, thus protecting and 
preserving their common national 
and humanitarian heritage.

 



The authenticity of the sport of falconry 
in the UAE and the special care it was-
and still is-given by the leaders and the 
people of the UAE was strengthened 
by the first great falconer, the late 
Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, 
may Allah endow him with his peace. 
All of this has been a factor behind the 
initiative adopted by the UAE to set up 
a portfolio to which the UAE, Belgium, 
Czech Republic, France, South Korea, 
Mongolia, Morocco, Qatar, the Kingdom 
of Saudi Arabia, Spain and Syria have 
all contributed. This resulted in the 
inscription of falconry on UNESCO's 
Representative List of the Intangible 
Cultural Heritage of Humanity in 2010.
Other countries, such as Austria and 

The Inscription of Falconry on UNESCO's 
Representative List of the Intangible Cultural 
Heritage of Humanity

Hungary in 2012 as well as Portugal, 
Germany, Italy, Pakistan and Kazakhstan 
have joined UAE in this international 
report. The total number of participants 
who organised and drafted this file 
amounts to 18 countries.

The main achievements of this joint 
international project can be summarised 
as follows:

- The heritage sport of falconry and 
its associated practices have been 
granted legal capacity in their 
activities, thus obtaining the right 
to be preserved and passed down 
to future generations through its 
inscription on the Representative List 



The falconers regard themselves as a group joined 
together by this unique heritage sport, which enhances 
cultural values based on participation, sharing, 
cooperation and mutual support, characterised by the 
'brothers' association' in the United Arab Emirates 
and the 'partner association' in the Kingdom of Saudi 
Arabia. 

In fact, these bonds are manifested through friendship 
and equality in the sharing of duties, mandates and 
responsibilities of the groups of 6 to 12 falconers, 
who spend a period ranging from one to three weeks 
practicing this traditional sport. This is interposed with 
evening gatherings around burning fireplaces in the 
camps set up in falconry regions.

It is customary to exchange discussion and amusing 
stories of their experiences during their daily journeys 
tracking their game and prey. The warm and intimate 
atmosphere that prevails among falconers and the 
noble values imbued in them by the sport of falconry 
are summarised in the words of His Highness Sheikh 
Hamdan bin Zayed Al Nahyan, Chairman of the Emirates 
Falconers' Club, who stated 'Falconry allows our 
children to enjoy the spell of the desert, imbuing them 
with the virtues of patience and fortitude, willpower 
and companionship, which are significant values in our 
present, as they have been for generations in the days 
of yore.' In addition, there is a Czech saying that states 
'We do not hunt for game birds, but rather to gain all 
other delightful experiences during the falconry trip.

Falconers convey their knowledge, experiences and 
skills to the youth through several methods, including 
mentoring, in which an experienced falconer teaches 
young falconers hunting techniques by taking them to 
the steppes, and training them to build trust with the 
falcon.

Falconers





Falconry is a traditional activity involving hunting with 
trained falcons. It is believed that falconry emerged 
and originated in the spacious steppes of Asia and then 
spread through cultural and commercial relations to 
other parts of the world.

Falconry has evolved and spread through communities and 
societies as a form of intangible cultural heritage, a socially 
entertaining practice and a means of communication 
and interaction with nature. Although it was formerly 
a means of obtaining food, it has also borne many 
social denotations, values and meanings. Moreover, 
it has become emblem symbol of friendship, sharing, 
participation and an expression of freedom, as the 
falconers have a distinctive set of cultural traditions 
and morals, even though they come from different 
social backgrounds. They are also eager to transfer 
this heritage sport to their children, grandchildren and 
young social groups.

Falconry is considered one of the most ancient 
relationships between human beings and birds, 
dating back more than 4000 years. It is a traditional 
activity based on releasing the falcon to hunt its prey 
in its natural environment, enjoyed by amateur and 
professional participants of all ages. With the passage 
of time, these falconers have exerted strenuous 
efforts to strengthen their relationship with birds and 
the methods of their training, which has led to the 
emergence of a special language between falcon and 
falconer. Consequently, folk literature surrounding the 
practice has emerged, being represented in poetry, 
proverbs, songs, stories and tales. It has also led to the 
development of handmade falconry tools.

Introduction





Falconry





Fa
lc

on
ry

 Inscribed on UNESCO's
Representative List

 of the Intangible Cultural
Heritage of Humanity

A Living Human Heritage

2016


