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Presentation Notes
In order to prepare for the Palestinian census 2017, and aligning with UN recommendations for census round 2020 PCBS started its first step on digitizing all maps through digitizing census 2007 paper maps including: enumeration areas, buildings, roads, and other landmarks. PCBS has completed the 2017 census 2017 using GIS technologists in all census phases.
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مرحلة الحزم

مرحلة الحصر لترقيم المباني والمنشآت 
والوحدات السكنية
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شكراً لحسن استماعكم
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