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PUBLIC STAKEHOLDER ANNOUNCEMENT 
 

Nestlé Waters Lebanon is seeking Re-certification against the Alliance for Water Stewardship 
Standard (AWS) V2.0 for the following site: 
 

Site Name: Nestlé Waters Lebanon Ain Zhalta 

Site Address: Ain zhalta, Bmehrey villages road, Ain zhalta, Beiteddine, 1503 

GPS Site Coordinates: 33.74042317997597, 35.713516113137295 

Site Country: Lebanon 

AWS Reference No.  AWS-000108 

Audit Date: 27, 28, 29 April 2022 

Audit Format: On site 

Audit Level: Core 

Audit Scope: Single Site 

Audit Type: Re-certification 

 
An audit is scheduled on 27, 28, 29 April 2022. This audit is to be conducted on site at the factory 
location. 
 
In line with the AWS Certification Requirements, the stakeholders are invited to provide their 
comments on the site undergoing an AWS Audit.  
 
Members of the public may submit comments up to and including dates of the audit. Alternatively, if 
you would like to speak with the Audit Team, please contact the Lead Auditor to arrange an 
interview via video or phone.  
 

TO PROVIDE COMMENTS: 
To arrange an interview and/or submit written comments, please contact the Lead Auditor. 
You can submit your comments by:  

• Via remote interview, in-person interview and/or 

• In writing by email. 
 

Lead Auditor name: Mia Antoni-Naidoo 

Name of Audit Company: WSAS 

Lead Auditor email: mia@watersas.org 

Lead Auditor telephone: +27730738286 

Local Auditor: Nathalie Karam 

Local Auditor Email:  nathalie.karam88@gmail.com 

 

SPECIAL NOTE:   
The general public and stakeholders may also contact the Alliance for Water Stewardship (AWS) 
directly with questions in accordance with the AWS Comments, Complaints and Appeals Procedures. 
website: a4ws.org email: assurance@a4ws.org  
 
 
 
 
 

https://a4ws.org/about/comments-complaints-and-appeals/
mailto:assurance@a4ws.org
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نإعال  
اف عىل المياه  للموقع                                  تسىع نستلة ووترز لبنان اىل اعادة اعتمادها معايير التحالف من أجل االشر  

            : للموقع  التاىل  

 
مع  تماشيا  في المصنع    . سيتم إجراء هذا التدقيق2022أبريل  72،  62،  52من المقرر إجراء عملية تدقيق في   

  متطلبات ال                                      المقيمون في الجوار مدعوون لتقديم تعليقاتهم على الموقع االلكتروني الخاضع لشركة

   التدقيق.

يق عليه  كذلك اذا كان لدى أي فرد الرغبة في التحدث مع فريق التدقتواريخ التدقيق.  عن المصنع أو عن  هتقديم تعليقات  ي فرديمكن أل

  التصال بالشخص المسؤول  لترتيب مقابلة عبر الفيديو أو الهاتف.

 لتقديم التعليقات: 
و ارسال التعليقات عن طريق:  المدققين مسؤول لترتيب مقابلة و / أو تقديم تعليقات مكتوبة ، يرجى االتصال ب   

المقابلة الشخصية أو المقابلة عن بعد                      

     اإللكترونيارسال رسالة كتابية عن طريق البريد                   

Mia Antoni-Naidoo   ن  مسؤول المدقيقير

WSAS  تقوم بالتدقيق  
كة الت   اسم الشر

mia@watersas.org  للمسؤول  
ونن يد االلكي   لير

 رقم الهاتف  27730738286+

Nathalie Karam   المدقق المحىل 

nathalie.karam88@gmail.com   للمدقق المحىل  
ونن يد االلكي   الير

 

 مالحظة خاصة: 

 يمكن ألي فرد أو صاحب مصلحة االتصال مباشرة ب    

website: a4ws.org email: assurance@a4ws.org  لطرح  االسئلة أو  تقديم شكوى  أو حتى الطعن  

 

ن زحلتا معمل  –نستلة ووترز لبنان    اسم الموقع    عي 

ن زحلتا  معمل  ن زحلتا  – بمهريطريق –  عي  1503عي   عنوان الموقع   

 (GPS)احداثيات الموقع  35.713516113137295 ,33.74042317997597

 البلد  لبنان

AWS-000108  رقم المرجع 

2022نيسان  92 و   82و  72  التاري    خ  

ي المصنع 
ن
 المكان ف

 المستوى  أساسي 

 نطاق المراجعة   موقع واحد 

 نوع المراجعة    اعادة التصديق

AWS Certification  

AWS Re-certification  

Alliance for Water Stewardship (AWS) 

mailto:assurance@a4ws.org

