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 آب و کشاورزی راهبردی مطالعات ملی مرکز

 حال و آینده(: blockchain)چین  کفناوری بال

 

چین  های رمزنگاری شده  فناوری بالک اساس بیت کوین و سایر داده

(blockchain ) تبادل بسیاری از است، اما این فناوری پتانسیل تغییر روش

تواند انتقال پول، قراردادها، مالکیت  این فناوری می. های دیگر را نیز دارد سرمایه

ها را به صورت دیجیتال و با کمترین و یا  ها، خدمات و سایر دارایی زمین، داده

های فوق هنوز در  کارگیری این فناوری در زمینه به. پذیر کند بدون واسطه امکان

برای مثال، در مورد . ای روبرو است های پیچیده بوده و با چالش مراحل ابتدایی

های زیادی مطرح  چین سؤال وری انرژی موردنیاز برای پردازش یک بالک بهره

های قانونی  یا چارچوبگزاران باید ارزیابی کنند که آ ستهمچنین، سیا. است

 ا دارند یا خیر؟فعلی توان محافظت از حقوق مردم در زمان تبادل داده و دارایی ر

تحت عنوان ( JRC)گزارش جدیدی توسط مرکز تحقیقات مشترک اروپا 

ارزیابی اثرات چندجانبه فناوری دفترکل توزیع شده : چین، اکنون و فردا بالک»

(Distributed Ledger Technology) »است که متن کامل آن  منتشر کرده

 .زیر در دسترس است های با استفاده از لینک

 https://ec.europa.eu/jrc/en/news/blockchain-now-and-

tomorrow-assessing-impact-distributed-ledger-technologies 

 http://awnrc.com/images/pdf/blockchain.pdf 
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 های آبیاری های جدید کنترل از راه دور در سیستم فناوری

های آبیاری هوشمند به تنظیم اتوماتیک اجرای  سیستم

ین های خاص زم که نیاز طوری کنند به های آبیاری کمک می برنامه

یکی از . و محصوالت زراعی طبق چرخه رشد گیاه برآورده شوند

ها هستند که به  کننده کنترل های آبیاری هوشمند اجزاء سیستم

های  فناوری. کنند های اتوماتیک کمک می کنترل و عملکردآبپاش

هم نیز شناخت و تعیین شرایط مزرعه در زمان واقعی  حسگر

(real time ) را  مانند سطح رطوبت خاک و میزان تبخیر و تعرق

توجهی سبب افزایش  به میزان قابل که با به حداقل رساندن استفاده از منابع طبیعی  کنند پذیر می برای کشاورزان امکان

بر اساس  ،شود کمک گرفته میهای پیشرفته  فناوری ها از در ساخت آنکه  های آبیاری کننده کنترل .وری می شوند بهره

 . شوند های مورد استفاده در آنها به دو دسته مبتنی بر آب و هوا و مبتنی بر حسگر تقسیم می اژولم

های  های روزافزون موجود در زمینه حفاظت از آب از عوامل اصلی ایجاد انگیزه در بازار کنترل کننده های اخیر، نگرانی در سال

درصد از میزان برداشت آب درجهان  22اره میزان برداشت آب، حدود درب بر اساس آمار سازمان ملل متحد. اند آبیاری بوده

 . مربوط به بخش کشاورزی و بیشترین مقدار آن نیز مربوط به آسیا است

Smart irrigation systems help in tailoring the watering schedules and run times automatically to meet the 

specific needs of the landscape, and that of crops as per their growth cycle. A component of a smart 

irrigation system is an irrigation controller, which assists the control and operations of an automatic 

sprinkler. Also, sensor technologies allow farmers to determine the real-time farm conditions, such as soil 

moisture level and evapotranspiration rate, which considerably enhances field productivity by minimizing 

the utilization of natural resources. These advanced technologies help fabricate irrigation controllers, which 

can be classified into weather-based and sensor-based, based on their working modules. The growing 

concern for water conservation has been a major driver for the irrigation controllers market in recent years. 

According to the United Nation’s statistics on water withdrawal, almost 62% of water withdrawal has been 

from the agricultural sector across the globe, wherein Asia was the largest contributor.  

 :بعمن

-in-technologies-control-remote-in-https://www.agritechtomorrow.com/article/2019/09/advancements

systems/11673-gationirri 

 بازگشت به فهرست
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 ها گیری سازی هیدورلوژیکی در تصمیم های شبیه استفاده از مدل

بینی  سازی و پیش جریان آب را شبیههای هیدرولوژیکی  مدل

واجه با مهای طبیعی در  کنند و برای تخمین واکنش سیستم می

سناریوهای مختلف مثل تغییرات اقلیمی، کاربری زمین و مدیریت 

ها در  ز این مدلادست آمده  نتایج به. شوند خاک استفاده می

ها و مقررات  گزاری های مربوط به سیاست سازی برای تصمیم آگاه

 . توانند مؤثر باشند های مدیریت آب و زمین می مرتبط با شیوه

های موجود در  ددی با استفاده از پیشرفتهای ع کاربرد مدل

افزارهای دارای کاربری گرافیکی  های کامپیوتری و نرم فناوری

(GUI )یکی از محققان دانشگاه ایلینویز نتایج تحقیقات خود در زمینه میزان صحت کاربری یک مدل . است بسیار آسان شده

 . است منتشر کرده Hydrologyای در مجله  صورت مقاله بهرا عددی رایج در هیدرولوژی 

تجربه  سازان کم های ساخته شده توسط مدل اند، اما مدل ها ایجاد مدل را تسهیل کرده بنا به نظر این محقق استفاه از این فناوری

دهند که حتی در صورت درست کالیبره شدن مدل، تفسیر صحیح آن  نتایج تحقیق وی نشان می. د بودنساز خواه مشکل

 . ده استشدست آوردن نتایج دقیق ارائه  تنظیم دقیق روند کار و بههای الزم برای  در این مقاله توصیه. باشدتواند نادرست  می

های مربوط  است که در آن چرخه آب با در نظر گرفتن داده تمرکز شده( SWAT)در این مطالعه بر روی مدل ارزیابی خاک و آب 

 .  است سازی شده به کاربری زمین، خاک، توپوگرافی و آب و هوا شبیه

Hydrologic models that simulate and predict water flow are used to estimate how natural systems respond 

to different scenarios such as changes in climate, land use, and soil management. The output from these 

models can inform policy and regulatory decisions regarding water and land management practices. 

Numerical models have become increasingly easy to employ with advances in computer technology and 

software with graphical user interface (GUI). While these technologies make the models more accessible, 

problems can arise if they are used by inexperienced modelers, says Juan Sebastian Acero Triana, a 

doctoral student in the Department of Agricultural and Biological Engineering at the University of Illinois. 

Findings from the research show that even when the model appears to be properly calibrated, its results can 

be difficult to interpret correctly. The study, published in the Journal of Hydrology, provides 

recommendations for how to fine-tune the process and obtain more precise results. 

 :بعمنا

https://phys.org/news/2019-10-hydrologic-simulation-policy-decisions-difficult.html 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022169419307590?via%3Dihub 

 تبازگشت به فهرس
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 های یادگیری ماشین در تحقیقات کشاورزی کاربرد الگوریتم

برای کشف اصول وراثت ژنتیکی  8111های دهه  گریگور مندل، پدر علم ژنتیک در سال

امروزه . گیری صفات گیاه نخودفرنگی کرد های طوالنی صرف رصد و اندازه سال

توانند فنوتیپ صدها و یا  های دوربین مدار بسته می شناسان با استفاده از سیستم گیاه

 . ندسرعت شناسایی کن هزاران گیاه را به

اند با استفاده از الگوریتم یادگیری ماشین به یک  توانستهامریکا  Salkمحققان دانشگاه 

های گیاهان را  ها و برگ های سه بعدی شاخه د که شکلنهسیستم کامپیوتری آموزش د

جزئیات این تحقیق در . دتر سازن اند روند شناسایی فنوتیپی گیاهان را بسیار سریع تجزیه و تحلیل کند و در نتیجه موفق شده

های  تواند به محققان کمک کند تا کمیت واکنش این جزئیات می. است منتشر شده Plant Physilogyاکتبر مجله  7شماره 

 . بهتر مشخص کنندرا های ژنتیکی یا سایر عوامل  گیاهان در برابر تغییرات اقلیمی، جهش

کنند با شناخت رشد گیاه، گیاهانی با  محققان سعی می. کند اه کمک میمحیط یک گیاه به ایجاد ساختار و در نتیجه سالمتی گی

های  ها و شاخه گیری دقیق مشخصات  برگ پذیری باالتر و یا عملکرد بیشتر مهندسی کنند که این کار اغلب نیاز به اندازه انعطاف

ها از  این سیستم. کنند اربسته استفاده میهای دوربین مد از سیستم نایی فنوتیپ گیاه بسیاری از محققابرای شناس. گیاه دارد

گیری برخی از  اما اندازه. کنند های سه بعدی مونتاژ می هر گیاه از زوایای مختلف عکس گرفته و تصویرها به صورت مدل

 .  خصات از روی این تصاویر مونتاژ شده مشکل استشم

Father of genetics Gregor Mendel spent years tediously observing and measuring pea plant traits by hand in 

the 1800s to uncover the basics of genetic inheritance. Today, botanists can track the traits, or phenotypes, 

of hundreds or thousands of plants much more quickly, with automated camera systems. Now, Salk 

researchers have helped speed up plant phenotyping even more, with machine-learning algorithms that 

teach a computer system to analyze three-dimensional shapes of the branches and leaves of a plant. The 

study, published in Plant Physiology on October 7, 2019, may help scientists better quantify how plants 

respond to climate change, genetic mutations or other factors. 

A plant's environment helps dictate its structure, which is related to its health. Scientists trying to 

understand plant growth, engineer more resilient plants or boost crop production often want to measure 

detailed characteristics of a plant's leaves and shoots. To do this phenotyping in a high-throughput way, 

many researchers use camera systems that take images of each plant from various angles and assemble a 

three-dimensional model. However, some measurements are hard to take with these stitched-together 

images. 

 :بعمنا

https://www.sciencedaily.com/releases/2019/10/191007164349.htm 

http://www.plantphysiol.org/content/early/2019/10/03/pp.19.00524 

 بازگشت به فهرست
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 های مسئول وزن دانه گندم های جدید درباره ژن فتهیا

است که تا  جهت تامین تقاضای جمعیت فزاینده شهری به گندم، برآورد شده

درصد  5/8میزان عملکرد این محصول در مزارع کشاورزان باید تا  2191سال 

 . افزایش پیدا کند

ترین صفات  وثین عوامل مؤثر در عملکرد، وزن دانه از پایدارترین و مورادر می

کارشناسان اصالح . برای استفاده در اصالح ارقام بهبودیافته گندم است

 . سنجند می( TGW)نباتات این صفت را از روی فاکتور وزن هزار دانه 

محققان مولکولی برای شناسایی ژن مرتبط با افزایش  سال است کهین دنچ

TGW  انگرهای مولکولی  برای این منظور از روش انتخاب نش ها آن ،کنند یمتالش(MAS )با کاربرد روش . اند استفاده کرده

MAS های مرتبط با صفات موردنظرشان را سرعت ببخشند و احتمال انتقال  های حاوی ژن اند روند انتخاب پایه محققان توانسته

 . این صفات را به ارقام جدید افزایش دهند

در چند سال گذشته، تعداد ژن بسیار محدودی در رابطه با . است محدود بودهین روش ادست آمده در کاربرد  های به موفقیت

 . اند مشخص شده MASای از نشانگرهای ژنتیکی برای استفاده در روش  فاکتور هزار دانه شناسایی شده و مجموعه

را در جهت تایید مطالعه کاملی ( CIMMYT)لمللی اصالح ذرت و گندم ا اخیرا گروهی از محققان ژنتیک گندم از مرکز بین

 . اند در گندم انجام داده TGWهای مؤثر بر  های مطلوب گزارش شده درباره ژن اثرات آلل

To meet the demand for wheat from a rising and quickly urbanizing population, wheat yields in farmers’ 

fields must increase by an estimated 1.5% each year through 2030. 

Of all the factors that influence yield, grain weight is the trait that is most stable and heritable for use in 

breeding improved wheat varieties. Breeders measure this by thousand grain weight (TGW). 

Over the years, molecular scientists have made efforts to identify genes related to increased TGW, in order 

to speed up breeding through marker-assisted selection (MAS). Using MAS, breeders can select parents 

that contain genes related to the traits they are looking for, increasing the likelihood they will be passed on 

and incorporated in a new variety. 

There have been some limited successes in these efforts: in the past years, a few genes related to increased 

TGW have been cloned, and a set of genetic markers have been determined to be used for MAS 

 :بعمنا

https://www.cimmyt.org/news/a-fresh-look-at-the-genes-behind-grain-weight-in-spring-bread-wheat/ 

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpls.2019.01189/full 

 بازگشت به فهرست
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های گیاهی در برقراری امنیت غذایی اثرات شناسایی ژن  

المللی تحقیقاتی به رهبری دانشگاه گوتینگن موفق به ارائه  یک تیم بین

اند که محققان را قادر می سازد به نحو کارآمدتری  رویکرد جدیدی شده

با استفاده از این . های کنترل کننده صفات گیاهی را شناسایی کنند ژن

تر و  سبروش محققان و تولیدکنندگان ارقام گیاهی قادر به تولید انواع منا

ها، سبزیجات و  این برنامه در مورد میوه . پایدارتر از گیاهان خواهند شد

ی رغالت کاربرد داشته و نه تنها در تامین مواد غذایی روزانه بلکه در برقرا

 BMC Plantجزئیات بیشتر درباره این تحقیق در مجله . امنیت غذایی و تغذیه در سطح جهانی نیز مؤثر واقع خواهد شد

Biology منتشر شده است . 

 GWAدر مطالعات . خوانی گسترده ژنوم شناخته می شود یا هم GWAروش جدید نتیجه گسترش ابزاری است که تحت عنوان 

های موجود در کد ژنتیکی با صفات خاص  از فناوری توالی ژنتیکی همراه با آمار و محاسبات پیشرفته برای ارتباط دادن اختالف

های زیادی از گیاهان مشابه از نظر ژنتیکی را  در مطالعات گیاهی، مجموعه GWAقان در زمان استفاده از محق. استفاده می شود

 2گونه مطالعات بیش از  ی برای انجام اینآماده ساز. بر است رهزینه و زمانها بسیار پ اما ایجاد این مجموعه.  کنند مدیریت می

برداری شده است که  مدل ،شود استفاده میانسان  DNAمطالعات  ی که دراز روی رویکرد در تکنیک جدید. کشد سال طول می

 .  شود که قطعا یکسان نیستند با هم مقایسه می دهزاران فر DNAهای  در آن نمونه

An international team of scientists led by the University of Goettingen has developed a new approach that 

enables researchers to more efficiently identify the genes that control plant traits. This method will enable 

plant breeders and scientists to develop more affordable, desirable, and sustainable plant varieties. The 

application will be most valuable for the fruit, vegetable and grain crops that not only end up on our dinner 

table, but are also critical for global food security and human nutrition. The research was published in BMC 

Plant Biology. 

The new method is an extension of a tool known as GWA (Genome Wide Association). GWA studies use 

genetic sequencing technologies coupled with advanced statistics and computation to link differences in the 

genetic code with particular traits. When using GWA to study plants, researchers typically manage large 

sets of genetically identical plants. However, developing these sets of "inbred lines" is costly and time-

consuming: it can take over six years of preparation before such a study can even begin. The new technique 

is modelled after an approach often used to study human DNA, in which DNA samples from thousands of 

individual people, who are certainly not identical, are compared. 

 :بعمنا

https://www.sciencedaily.com/releases/2019/10/191008115938.htm 

https://bmcplantbiol.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12870-019-2000-y 
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 های گرمسیری بیوتیک جدید در جنگل کشف آنتی

بیوتیک جدیدی  المللی تحقیقاتی از دانشگاه راتجرز امریکا آنتی تیم بین

های گرمسیری مکزیک  های خاک در جنگل اند که توسط باکتری کشف کرده

، «پروبیوتیک گیاهی»تواند منجر به تولید  این کشف می. شود تولید می

 . ها گردد بیوتیک  تر و سایر آنتی گیاهان قوی

کنند  های مفید برای سالمتی انسان را فراهم می تریها که باک پروبیوتیک

تر نگهداشتن آنها  توانند برای گیاهان نیز مفید باشند و به سالم و قوی می

های مضر به داخل  شود مانع ورود باکتری شناخته می( phazolicin)به نام فازولیسین بیوتیک جدید که  آنتی. کمک کنند

منتشر شده   Nature Communicationبیوتیک جدید در مجله  جزئیات بیشتر درباره این آنتی. شود سیستم ریشه حبوبات می

 . است

 Los Tuxtlasع در های گرمسیری واق ای ناشناخته از ریزوبیوم هستند که در جنگل های تولید کننده فازولیسین گونه باکتری

همین دلیل فازولیسین  اند و به کشف شده Phaseolus vulgaris نام مکزیک در خاک و ریشه یک گونه وحشی از حبوبات به

دهند  هایی تشکیل می ها بر روی ریشه حبوبات گره های تولید کننده فازولیسین مانند سایر ریزوبیوم باکتری. اند گذاری شده نام

 . شوند کرده و در اختیار گیاه قرار داده و سبب تقویت گیاه می تثیبترا که نیتروژن 

Scientists from Rutgers University and around the world have discovered an antibiotic produced by a soil 

bacterium from a Mexican tropical forest that may help lead to a "plant probiotic," more robust plants and 

other antibiotics. 

Probiotics, which provide friendlier bacteria and health benefits for humans, can also be beneficial to 

plants, keeping them healthy and more robust. The new antibiotic, known as phazolicin, prevents harmful 

bacteria from getting into the root systems of bean plants, according to a Rutgers co-authored study in the 

journal Nature Communications. 

The bacterium that produces phazolicin, is an unidentified species of Rhizobium. It was found in a tropical 

forest in Los Tuxtlas, Mexico, in the soil and roots of wild beans called Phaseolus vulgaris, hence the 

antibiotic's name: phazolicin. Like other Rhizobia, the phazolicin-producing microbe forms nodules on 

bean plant roots and provides plants with nitrogen, making them grow more robustly than others.  

 :بعمنا

https://phys.org/news/2019-10-scientists-antibiotic-tropical-forest.html 

https://www.nature.com/articles/s41467-019-12589-5 

 بازگشت به فهرست

 

 

https://phys.org/news/2019-10-scientists-antibiotic-tropical-forest.html
https://www.nature.com/articles/s41467-019-12589-5


 
 های کشاورزی و آب نوآوریها و  بولتن فناوری

 
 

 

 آب و کشاورزی راهبردی مطالعات ملی مرکز

1 

 8941 شهریور – 94شماره 

 

 در سطح مولکولی گیاهی های مشاهده ویروس

های محصوالت  برای اولین بار محققان موفق شدند یکی از مخربترین ویروس

 . زراعی جهان را در سطح مولکولی مشاهده کنند

که در سطح  ستندهزا گیاهی  از عوامل بیماری Luteoviridaeهای  ویروس 

ها  این ویروس. دنکن های زیادی به محصوالت زراعی وارد می جهانی خسارت

ها انتقال یافته و قادر به آلوده کردن طیف وسیعی از محصوالت  توسط شته

 . زمینی هستند غذایی مثل غالت، حبوبات، کدوئیان، چغندرقند و سیب

اخیرا تیمی از . ها با وضوح باال تولید کنند ها برای مطالعه ساختار آن تا کنون  محققان نتوانسته بودند مقادیر الزم از این ویروس

های پیشرفته در زمینه بیان ژنتیکی گیاهان موفق به تولید مقدار کافی از این  فناوریاز با استفاده  دانشگاه لیدز محققان

 . فراهم شود های میکرسکوپی تر آنها با تکنیک بررسی دقیق ها شدند تا امکان پاتوژن

ها در داخل VLP. است استفاده شده( VLP)مانند  های الزم برای ایجاد ذرات ویروس در این روش از یک نوع گیاه توتون با ژن

های آلوده  به استفاده از ویروسدر این روش نیازی . شوند تکثیر می با توجه به اطالعات ژنتیکی درج شده در خودگیاه میزبان 

 . نیست

 . است منتشر شده Cellاز انتشارات  Structureجزئیات بیشتر درباره این روش در مجله 

For the first-time we can take a molecular-level look at one of the world's deadliest crop killers. 

The Luteoviridae are pathogenic plant viruses responsible for major crop losses worldwide. Transmitted by 

aphids, the viruses infect a wide range of food crops including cereals, legumes, cucurbits, sugar beet, 

sugarcane and potato. 

Until now researchers have been unable to generate the quantities of these viruses needed to study their 

structures in high resolution. 

Now a team of researchers have used recent advances in plant expression technology to generate sufficient 

quantities of the pathogen to allow more detailed scrutiny with state of the art microscopy techniques. 

The method involves infiltrating a type of tobacco plant with the genes necessary to create virus-like 

particles (VLPs). From the inserted genetic information, the VLPs self-assemble inside the plant host. This 

technique avoids the need to handle the infectious virus. 

 :بعمنا

https://www.sciencedaily.com/releases/2019/10/191011112238.htm 

8-2126(19)30316-https://www.cell.com/structure/fulltext/S0969  
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 پذیر خواهد شد ها امکان مصنوعی در سوپرمارکت  عرضه گوشت

ها دیگر یک موضوع مربوط  ل بعد، ساخت گوشت از سلو از این به

فضانورد روسی در یک . های علمی تخیلی نیست به داستان

کار شد و دیگر فقط زمان الزم  ایستگاه فضایی موفق به انجام این

 . تا این محصول در سوپرمارکت ها عرضه شود است

فضانوردان  2184در آزمایشات انجام شده در فضا در ماه سپتامبر 

به تولید گوشت گاو، خرگوش و بافت ماهی توسط موفق 

 . چاپگرهای سه بعدی شدند

ممکن ساخته و منجر به  تواند سفرهای طوالنی مدت فضایی را گوید، این فناوری جدید می محقق مسئول این آزمایشات می

وی همچنین گفت این روش جایگزینی برای . اما هدف آنها تولید این نوع گوشت در زمین است. اکتشافات فضایی جدید شود

 .  تواند یک جایگزین بهتر برای کشاورزی صنعتی باشد نیست بلکه می سنتی کشاورزی

 2189ال سدر  Mark postنام  ندی از دانشگاه ماستریخت بههای بنیادی گاو توسط محقق هل اولین همبرگر طراحی شده با سلول

در حال حاضر هزینه تولید این نوع . اند کار کرده های متعددی در این زمینه شروع به آپ پس از آن استارت. تولید و ارائه شد

 . است ش عرضه نشدهرواال است و هیچ نوع از آن برای فگوشت بسیار ب

Creating meat from cells is no longer the realm of science fiction: a Russian cosmonaut did it aboard the 

International Space Station, and it is just a matter of time before these products arrive in supermarkets. 

Tests carried out in space in September led to the production of beef, rabbit and fish tissue using a 3D 

printer. 

This new technology "could make long-term travel possible and renew space exploration," to Mars for 

example, said Didier Toubia, the head of the Israeli startup Aleph Farms, which provided cells for the tests. 

"But our goal is to sell meat on Earth," he told AFP. 

The idea "is not to replace traditional agriculture," he said. "It's about being a better alternative to factory 

farming." 

 :بعمن

https://phys.org/news/2019-10-artificial-meat-space-supermarket.html 

 بازگشت به فهرست
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1. The World Bank Annual Report 2019: Ending Poverty, Investing in 

Opportunity 

  

Abstract:  

The Annual Report is prepared by the Executive Directors of the 

International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) and the 

International Development Association (IDA)--collectively known as the 

World Bank--in accordance with the by-laws of the two institutions. The 

President of the IBRD and IDA and the Chairman of the Board of Executive 

Directors submits the Report, together with the accompanying administrative 

budgets and audited financial statements, to the Board of Governors. 
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https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/32333/9781464814709.pdf 

 

 

2. World Development Report 2020: Trading for Development in the Age of 

Global Value Chains 

 
 

  Abstract: 

Global value chains (GVCs) powered the surge of international trade after 1990 and 

now account for almost half of all trade. This shift enabled an unprecedented 

economic convergence: poor countries grew rapidly and began to catch up with 

richer countries. Since the 2008 global financial crisis, however, the growth of trade 

has been sluggish and the expansion of GVCs has stalled. Meanwhile, serious 

threats have emerged to the model of trade-led growth. New technologies could 

draw production closer to the consumer and reduce the demand for labor. And 

conflicts among large countries could lead to a retrenchment or a segmentation of 

GVCs. This book examines whether there is still a path to development through 

GVCs and trade.  
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3. Middle East and North Africa Economic Update, October 2019  

Reaching New Heights - Promoting Fair Competition in the Middle East and North Africa 
 

Abstract: 

 

Part I of this report discusses the short- and medium-term growth prospects for 

countries in the Middle East and North Africa (MENA). The region is expected to 

grow at a subdued rate of 0.6 percent in 2019, rising to 2.6 percent in 2020 and 2.9 

percent in 2021. The growth forecast for 2019 is revised down by 0.8 percentage 

points from the April 2019 projection. MENA’s economic outlook is subject to 

substantial downside risks—most notably, intensified global economic headwinds and 

rising geopolitical tensions. Part II argues that promoting fair competition is key for 

MENA countries to complete the transition from an administered to a market 

economy. Part II first examines current competition policies in MENA countries and 

to promote fair competition calls for strengthening competition law and enforcement agencies.  
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https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/32479/9781464815041.pdf Download: 

 

4. Europe and Central Asia Economic Update, Fall 2019  

Migration and Brain Drain 

 

Abstract: 

The share of immigrants in Western and Eastern Europe has increased rapidly over 

the past four decades. Today, one of every three immigrants in the world goes to 

Europe. Furthermore, although globally only one-third of migration takes place 

within regions, intraregional migration is especially high within Europe and Central 

Asia, with 80 percent of the region's emigrants choosing to move to other countries in 

the region. In high-income destination countries, migrants are often blamed for high 

unemployment and declining social services. There are also widespread concerns 

about brain drain in the migrant sending countries of Eastern Europe, the Western 

Balkans, and Central Asia.  

 

Year of publication: 2019 
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