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	إن ما يمكن ملاحظته هو أن المراقبة على الأشخاص الممارسة في النموذج المغربي، نجدها أيضا في النموذج الفرنسي فقوانين اللامركزية، أبقت على الوصاية على الأشخاص كلما استحال على المجلس البلدي القيام بتسيير شؤونه في ظروف عادية تحت مراقبة القاضي الإداري، إلا أن...
	-العزل :
	لقد حدد القانون التنظيمي المخالفات التي يمكن أن تؤدي إلى عزل أعضاء مجلس الجماعات، والمساطر التي يجب إتباعها، فبالنسبة للمخالفات يمكن إجمالها فيما يلي:
	- ارتكاب أفعال مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق ومصالح الجهة، أو مصالح العمالة أو الإقليم إذا تعلق الأمر بعضو في مجلس العمالة أو الإقليم، أو مصالح الجماعة إذا تعلق الأمر بعضو في مجلس الجماعة.
	-ربط مصالح خاصة مع الجهة أو مجموعات الجهات فيما أعضاء مجلس الجهة، أو ربط عضو من أعضاء مجلس العمالة أو الإقليم مصالح خاصة مع العمالة أو الإقليم، ونفس الأمر بالنسبة لأعضاء مجلس الجماعة في حالة ربط مصالح مع الجماعة
	-أن يمارس عضو في مجلس الجهة أو مجلس العمالة أو الإقليم أو مجلس الجماعة خارج دوره التداولي المهام الإدارية، أو أن يوقع على الوثائق الإدارية، أو يدير أو يتدخل في تدبير مصالح الجهة أو العمالة أو الجماعة.
	ومن المخالفات التي توجب توقيع الجزاءات التأديبية  عدم جواز تداول المجلس إلا في النقط التي تدخل في صلاحياته، والمدرجة في جدول أعماله، فكل عضو في المجلس خالف بشكل متعمد هذه المادة (المادة 41 ) يمكن إنزال عقوبة العزل في حقه.
	ولا يجوز اللجوء إلى المحكمة الإدارية إلا بعد توجيه مراسلة للمعني بالأمر من أجل تقديم إيضاحات كتابية حول المنسوب إليه، ونفس الأمر بالنسبة لعزل رئيس مجلس الجماعة في حالة ارتكب أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، قبل إحالة طلب عزله على المح...
	أما بالنسبة لنواب الرئيس الذين يمتنعون عن القيام بمهامهم، فيمكن تقديم طلب عزلهم إلى المحكمة الإدارية عن طريق مقرر صادر عن المجلس الذي ينتمي إليه المعني بالأمر .
	إن الملاحظ هو أنه لم يعد لممثل السلطة المركزية حق اتخاذ أي اجراء تأديبي في حق أعضاء مجلس الجماعة إلا بمقتضى حكم قضائي صادر عن المحكمة المختصة، بحيث لم يعد بإمكانه سوى إحالة الامر عليها لاتخاذ الاجراءات المناسبة ضد من تبثت في حقه أية مخالفة وفق ما هو م...
	عرفت الرقابة على قرارات مجالس الجماعات عدة تطورات، إذ تم التقليص من الرقابة الإدارية لصالح الرقابة القضائية على أعمال هذه المجالس، ولم يعد لممثل السلطة المركزية السلطة التقريرية في مواجهة أعمال هذه المجالس، بل لابد من اللجوء إلى المحاكم الإدارية للفصل...
	هذا وقد طرحت الممارسة الفعلية للرقابة الإدارية أيضا  إشكالية مدى الانسجام بين المقتضيات القانونية والتطبيق على أرض الواقع، في ظل وجود الهاجس الامني الذي لا زال حاظرا بقوة في التدبير الترابي، وهو ما يمكن أن نستشفه سواء من خلال ضرورة عرض جدول أعمال المج...
	ومن جهة يطرح تساؤل آخر حول يتعلق بمدى إرادة السلطة المركزية في منح الحرية والاستقلالية للمجالس المنتخبة لممارسة الصلاحيات والاختصاصات، هل جاءت فقط نتيجة ظرفية مر منها المغرب في إطار  ما سمي بالربيع العربي، الأمر الذي دفع إلى منحها تلك المهام الجديدة ...
	هذا وقد أحالت الممارسة الفعلية  للعمل الجماعي، على مدى توفر مجالس الجماعات على عنصر بشري قادر على تفعيل الإختصاصات الجديدة التي تم منحها لها وللجماعات، بما من شأنه أن يقلل من نسبة وحدة تدخل سلطة المراقبة، وبالتالي أعادة طرح مسألة تكوين هؤلاء بما يسمح ...
	من خلال ما سبق يتضح أيضا بأنه لا يكفي وضع نصوص قانونية وإعطاء إختصاصات وصلاحيات للجماعات وإعادة النظر فيها، وإنما يجب الأخذ بعين الإعتبار ضرورة الإهتمام بالعنصر البشري وتأهيله، وتحمل جميع المهتمين بالشأن العام المحلي لمسؤوليته في ذلك بما فيهم الاحزاب ...
	-عبد الرحمان جهار، اللامركزية واللاتمركز بين التنازع والتكامل، رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون العام، تدبير الشأن العام المحلي، جامعة عبد المالك السعدي، كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية، طنجة، السنة الجامعية : 2013-2014.
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