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الصناعية بنا   كفا ات ماكتب امللكيةواملساعدة التقنيتني من أأجل تكوين تقرير املكتب ادلويل عن تقدمي املشورة  .22
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صباحا يف املقر الرئييس للويبو وعنوانه:  10:00يف الساعة  2017 مايو 29يبدأأ الاجامتع الافتتايح يوم الثنني 
34, chemin des Colombettes, Geneva يف قاعة املؤمترا( تA.) 
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